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سەۋدايى

قان ئىچىدىكى بوۋاق
)بارىن ئىنقىالبىنىڭ 20 يىللىقىغا(

ــى،  ــا قاراشــقا كەلگەنمىزك ــل كەســكىن ئىشــەنچ ۋەي ــر خى ــى شــۇنداق بى ــە ســىڭدۈرۈلگەن مەپكــۈرە تۈپەيل — بىزگ

ــارەت  ــتىن ئىب ــۇق ئېتىۋېرىش ــارا- قوي ــتىن ق ــپ ئولتۇرماس ــى ئايرى ــۆي ھايۋانلىرىن ــى ئ ك ــوۋاق يا ــرى، ب ــاش قې ــال، ي ــەر- ئاي ئ

ۋەھشــىيلىك پەقــەت ياپــون باســقۇنچىلىرىغا، جاھانگىرالرغــا ۋە فاشىســتالرغىال خــاس تەبىئــەت بولــۇپ، بۇنــى »ئازادلىق 

ــۇق... ــەن بىرلەشــتۈرۈپ كۆرۈشــنى تەســەۋۋۇر قىاللمايت ــە« نامــى بىل ئارمىي

— )جاڭ جۈنتاۋ)1( نىڭ ئادۋۇكاتىغا دېگەنلىرىدىن(

خىتايالردا كەم بولىۋاتقىنى ۋىجدان ۋە ئادالەت تۇيغۇسى.

— جاڭ جۈنتاۋنىڭ ئادۋۇكاتىنىڭ سۆزىدىن

— ھــە،... كەلدىلىمــۇ؟ ئالــالھ قوبــۇل قىلســۇن، 

— دېــدى ئايــال خۇپتەندىــن قايتىــپ كەلگــەن ئېــرى 

ئىشــىكتىن كىرىشــىگىال، — بــۇ كېچــە نېــم 

ــا...؟  ــۇ، ي ــچ ئۆتەم ــارى، تىن ــدەك، مەخەتق بولىدىغان

— دەپ ســورىدى ئارقىدىنــال.

ــۇ  ــدى. ب ــوق ئى ــش ي ــداق ئۈن-تىۋى ــاالدا ھىچقان ت

ــۇنداقمىدى؟  ــا ش ــۇ مان ــال زامانالردىم ــق نورم جىملى

ياكــى كىشــىلەر بولغۇســى بۈيــۈك بىــر غەۋغانــى 

بىلىــپ  تۇيۇالمــدۇ،  شــۇنداق  مانــا  كۈتۈۋاتقانــدا 

بولمايتتــى. ئىشــقىلىپ بــۇ جىملىــق شــۇنچىلىك 

يۈرەكنــى ســىقاتتىكى، ئۇندىــن كــۆرە ئالەمنــى مالــەم 

بولســا،  گۈلدۈرلىگــەن  گۈلدۈرمامــا  قىلىۋەتكــۈدەك 

دېگۈســى كېلەتتــى. تېخــى باھارنىــڭ باشــلىرى 

بولغاچقــا كۆللــەردە پاقىالرنىــڭ كۇرۇلداشــلىرىمۇ، 

چېكەتكىلەرنىــڭ چىرىلداشــلىرىمۇ ئاڭالنمايتتــى، 

تېخىمــۇ  كېچىنــى  جىمجىــت  بــۇ  ھــال  بــۇ 

مۇكەممللەشــتۈرۈپ، كىشــىنى قورقۇتقۇدەك ســۈرلۈك 

قىلىۋەتكــەن ئىــدى.
)1( جاڭ جۈنتاۋ — بارىن ئىنقىالبىنى باستۇرۇشقا قاتناشقان سابىق خىتاي ئەسكىرى بولۇپ، كېيىن ئامېرىكىغا سېغىنغان، — ئا.
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ــان  ــپ تۇرغ ــپ يېنى ــس چىقىرى ــورا بېشــىدا ئى م

جىــن چىــراق ئۆينــى بەك غــۇۋا يورۇتقاچقا، ســىرتتىن 

كىرگــەن ئادەمگــە دەرمەھــەل بىرنېمــە كۆرۈنمەيتتــى. 

ــۇ،  ــاۋاب بەرمىدىم ــال ج ــقا دەرھ ــارى شۇڭالش مەخەتق

ياكــى دەيدىغانالرىنــى ئوبدانــراق ئويلىنىۋالماقچــى 

بولدىمــۇ، ئەيتــاۋۇر ئىشــىكتىال تــۇرۇپ، بىر-ئىككى 

كىچىككىنــە  قاراڭغۇلۇقتىكــى  غــۇۋا  مىنۇتچــە 

ئۆيىنىــڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغــا قــاراپ تــۇردى، كېيىن 

ئاســتا ســۇپا تەرەپكــە ســىلجىپ:

دېــدى   — ئالــالھ،  بىلىــدۇ،  ئالــالھ   —

ــاۋازدا،  ــۇرۇنغان ئ ــرەت يوش ــۇر ھەس ــارى چوڭق مەخەتق

سادىســەن،...  زىبىخــان،  سادىســەن-دە،   —

زەيدىنقارىمنىــڭ دېگەنلىرىنــى ئۇنتۇدۇڭمــا؟ شــۇ 

خىتايــالر يۇرتىمىــزدا بولغــان مۇددەتتــە بىــز خەققــە 

جىــن   — دېمەپمىــدى؟  بوممايــدۇ،  تىنچلىــق 

ــىنى  ــەر ئىككىس ــڭ ھ ــدا ئۇالرنى ــڭ يورۇقى چىراقنى

پەقــەت  يوقىــدى.  ئىمــكان  كۆرۈشــكە  تۈزۈكــرەك 

ئاۋازلىرىدىنــال يــاش ئەر-خوتۇنــالر ئىكەنلىكىنــى 

چىراقنىــڭ  ئۆيمــۇ  بوالتتــى.  قىلغىلــى  ئىلغــا 

ئوتىنىــڭ  ســامان  ھەمىشــەمكى  ياكــى  ئىســى 

ــتىكى  ــدەك، تورۇس ــداپ كەتكەن ــلىرىدىن قارى تۈتەش

ۋاســا بورىلىــرى قارىــداپ كەتكــەن، ئىســتىن ھاســىل 

بولىدىغــان قــارا تــور ھــەر يــەردە ئېســىلىپ تۇراتتــى. 

چالمىســىدىنال  شــۈدىگەرلىكنىڭ  پــاكار،  ئــۆي 

قوپۇرۇلغــان تامدىــن ئىبــارەت ئىــدى. ھــەر نەرســىدىن 

نامراتچىلىقنىــڭ ئىزناســى مانا مــەن دەپ بىلىنىپ 

تۇراتتــى.

ئاڭغىچــە تەم-تىــم ماڭغــان ئوغلــى ســۇپىنى 

ــا  ــىنىڭ پاچىقىغ ــپ، دادىس ــپ كېلى ــۇپ مېڭى تۇت

ئېســىلدى.

ئاندىــن  ئالــدى،  قولىغــا  بالىنــى  مەخەتقــارى 

ســۇپىغا ئاۋايالپقىنــا ئولتــۇرۇپ، ئوغلىنــى تىزلىــرى 

چىــڭ  باغرىغــا  تــۇرۇپ،  دەسســىتىپ  ئۈســتىگە 

باســتى. شــۇ بىــر نەچچــە ئېغىــز ســۆزدىن كېيىــن 

ئۆزىگــە  بالىنىــڭ  جىملىقنــى  چۆككــەن  ئارىغــا 

نېمىلەرنــى  بىــر  تىلىــدا  چۈشىنىكســىز  خــاس 

مەخەتقــارى  ئەممــا  تۇراتتــى.  بــۇزۇپ  دېيىشــىال 

بۇالرنــى ئاڭلىمايتتــى. ئۇنىــڭ يۈرىكىنــى ئاللىنېمە 

قااليمىقــان،  خىياللىــرى  تۇراتتــى.  مۇجــۇپ 

چولغىۋالغــان  كاللىســىنى  ئويــالر  تەرتىبســىز 

ۋە  تىپىرلىشــى  كۈچىنىــپ  بالىنىــڭ  ئىــدى. 

بولىدىغــان  قىلىشــقا  ھېســاب  نارازىلىققــا 

باغرىغــا  بالىنــى  ئاندىــن  بىلەنــال  ۋارقىرىشــى 

باســقاندا بــەك چىــڭ ســىقىۋەتكىنىنى بىلــدى. بــۇ 

مەھكــەم قۇچاغالشــتا ئاتىلىــق سۆيگۈســى ئۈســتۈن 

كېلەتتىمــۇ ياكــى قورقــۇش ھېسســىمۇ؟ بىلىــپ 

ــڭ  ــە جاننى ــۇدرۇق كىچىككىن ــۇ ب ــى. ئاش بولمايتت

نېمــە بولۇشــى ھەققىدىكــى قورقۇنچلــۇق خىيــال 

ئۈســتۈنلۈكتەمىدى؟ ياكى ئاشــۇ ســۈنئىي ۋە ئەنسىز 

ــىلەرگە  ــان ھادىس ــى بولغ ــڭ سەۋەبچىس جىملىقنى

ئۈســتۈنلۈكتىمىدى؟  تۇيغۇســى  بۆلــۈش  كۆڭــۈل 

بۇنىمــۇ ئىلغــا قىلىــش تــەس ئىــدى.

ئــۇ مەخەتقــارى دېيىلســىمۇ، ئەمەلىيەتتــە قــارى 

ــىنىڭ  ــش دادىس ــارى قىلى ــى ق ــدى. ئۇن ــەس ئى ئەم

ئوقــۇش  ئۇنىــڭ  ئەپسۇســكى،  ئىــدى.  ئارزۇســى 

چەكلەنگــەن  قاتتىــق  بەكمــۇ  دىــن  يىللىرىــدا 

زامانــالر بولغاچقــا، قــارى بولمــاق تۈگــۈل، نامــاز 

قالمىغــان كىشــىلەردىن  ئوقۇغۇدەكمــۇ ئىمكانــى 

كىــم ئۇنىڭغــا دەرس بېرىشــكە پېتىنســۇن؟ ئــۇ 

كىچىــك چاغدىــال دادىســى ناھىيــە بازىرىدا شــېھىت 

ــرى  ــن شــېھىت ئائىلىلى ــا ئەزەلدى ــۇ يۇرتت ــدى. ب بول

خىتايــالر،  كوممۇنىســت  گەرچــە  قەدىرلىنەتتــى. 
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ئۆتمۈشــتىكى خىتايالردىنمــۇ ۋەھشــىي، ئۆلگەنلــەر 

ئۈچــۈن ھاياتالردىــن، ئۆلگەنلەرنىــڭ بالىلىرىدىــن 

ــدە شــۇمپەن بولســىمۇ،  ھېســاب ئالىدىغــان دەرىجى

ــاتقۇچ،  ــەن س ــق دۈشــمىنى، ۋەت ــېھىتلەرنى  »خەل ش

بــۇزۇق ئۇنســۇر،...« دەپ قارىــالپ، خەلققــە يامــان 

كۆرسىتىشــكە تىرىشســىمۇ، قېنــى پاكىــز بــۇ يېــزا 

ــى.  ــىدا كۆتۈرەتت ــېھىتلەرنى بېش ــال ش ــى يەنى خەلق

شــۇڭا كىچىــك يېتىــم قالغــان مەخەتقــارى يۇرتنىــڭ 

ئاســتىدا  كۆيۈنۈشــى  كۆپنىــڭ  بولــۇپ،  بالىســى 

ــتى. ئۆس

ســاۋادى  خــەت  ئوقــۇدى،  چاال-پــۇال  مەكتەپتــە 

ــڭ  ــۇ چاغــالردا ئۇنى ــا ئ ــدى، ئەمم چىققاندەكمــۇ بول

يېڭــى  بەرگــەن  چىقىرىــپ  خىتايــالر  ئوقۇغىنــى 

ئېلىپبــە بولغاچقــا، كېيىــن يەنــە ساۋاتســىز بولــۇپ 

ــدى. ــان ئى قالغ

دېيىلگــەن  ياخشــىالندى  بىرئــاز  سىياســەت 

ــن كېيىــن ئــۇ ئىشــتىن كېيىــن كەچلىــرى  يىلالردى

قارىالرغــا بېرىــپ، بىرئــاز قۇرئــان ســاۋادىنى چىقاردى. 

يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى زەيدىنقارىنىــڭ يۈرەكنــى 

لەرزىگــە ســالىدىغان ۋەزلىرىگــە ھېرىســمەن بولــۇپ، 

مۇرىتالرغــا  ســادىق  ئىككىلەيلــەن  ئەر-خوتــۇن 

ئايالنــدى. دىننــى خېلــى تــۈزۈك چۈشــىنىپ قالــدى. 

بۇنچىلىــك  ئالالھنىــڭ  رۇســالندى.  ئېتىقــادى 

شــۈكرانلىرى  ئۈچــۈن  ئېرىشــتۈرگىنى  ھىدايەتكــە 

غەپلەتلىــك  ئىلگىرىكــى  ئىــدى.  ھېسابســىز 

كۈنلىرىگــە نىســبەتەن كۆڭلــى يورۇغــان، نېمىشــقا 

ئىبــادەت قىلىدىغانلىقىنــى بىلىــپ قىلىدىغــان 

ســاھابىلەر  زەيدىنقارىنىــڭ  ئىــدى.  بولغــان 

ھېكايىلىرىدىــن  تەســىرلىك  ھەققىدىكــى 

يۈرەكلىــرى لەرزىگــە كەلگــەن يــاش ئــەر – خوتۇنــالر 

ــەملىگەن  ــى مۇجەسس ــد ئارزۇلىرىن ــى ئۈمى جىمىك

ھامــان  تۇغۇلىشــى  پەرزەنتــى  تۇنجــى  ھالــدا 

مەسلىھەتلىشــىۋالغاندەكال ئۇنىڭغــا خالىــد دېگــەن 

ئىســىمنى قويۇشــنى مۇۋاپىــق تاپقان ئىــدى. بەلكىم 

ئىســالم  يېڭىلمــەس  ئاشــۇ  ئوغلىنىــڭ  ئــۇالر 

سەركەردىســى خالىــد ئىبنــى ۋەلىدكــە ئوخشــاش 

يۇرتنىــڭ بېشــى، ئازاتلىق قوشــۇنىمىزنىڭ ســەردارى 

بولۇشــىنى ئۈمىــد قىلىشــقاندۇر.

ئىخالســمەنلىكىنى،  ئۇنىــڭ  زەيدىنقارىمــۇ 

قالغاچقــا  ياقتــۇرۇپ  چىداملىقلىقىنــى  جاپاغــا 

ــى بۇيرۇيتتــى. زەيدىــن  خېلــى موھىــم ئىشــالرغا ئۇن

ۋەزلىرىنــى  كۈچلــۈك  سىياســىيۋىيلىكى  يۈســۈپ 

باشــلىغىلى بىــر يىلدىــن ئاشــقان، ئــەڭ يېقىنلىرى 

ــى  ــى ۋە پىالن ــالڭ ھازىرلىق ــي قوزغى ــدە جىددى ئىچى

ئۈســتىدە ئىشــلىمەكتە ئىــدى. مەخەتقــارى مانا شــۇ 

ــى.  ــن پەخىرلىنەتت ــدە بولغىنىدى ئىشــالرنىڭ ئىچى

ئۇنــى قەشــقەرگە بومبــا ئۈچــۈن چۆيۈندىــن قاپــاق 

ئېلىــپ  قۇيــدۇرۇش،  نەرســىلەرنى  شــەكىللىك 

كېلىشــكە بۇيرىغانــدا، ئۇمــۇ ئۇســتازنىڭ جامائــەت 

فوندىنــى ئاســراش روھىنــى دوراپ، قەشــقەرگە پىيــادە 

ــۈدەك  ــا كۆتۈرەلمىگ ــەن، ھەتت ــادە كەلگ ــپ، پىي بېرى

ــۈرۈپ  ــۈك بولمىســىال، يېنىكــرەك يۈكلەرنىمــۇ كۆت ي

ــدى. ــەن ئى ــادە يۈرگ پىي

كېيىــن ئىشــەنچىلىك ئائىلىلەردە پــوروخ ئۈچۈن  

»شــورى)1(« ئايرىــش ئىشــى ئېلىــپ بېرىلغانــدا، 

ئۆزلىرىنــى  ئــاۋۋال  ئــەڭ  ئايالــى  ۋە  مەخەتقــارى 

ــرى  ــپ، كېچىلى ــۇم قىلىشــتى. ئىشــتىن كېلى مەل

شــورى  ئايرىــدى.  شــورى  قاينىتىــپ،  چىرىمــدان 

پوروخنىــڭ ئــەڭ ئاساســلىق ماددىســى ئىــدى. ئەممــا 

ئــۇالر بۇنىــڭ زادى قانــداق نەرســە ئىكەنلىكىنــى 

)1(      يەرلىكتــە خەلقىمىــز  »شــورى« دەپ ئاتىغــان بــۇ نەرســە خېمىيىلىــك 
 ،)KNO3( بىرىكمــە، بىــر خىــل تــۇز بولــۇپ، ئىلمىــي ئاتىلىشــى كالىــي نىتــرات

— ئــا.
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ــە  ــالر ئۆزىگ ــقەدەم ئوۋچى ــەت پىش ــى، پەق بىلمەيتت

الزىملىــق ئوقلىرىنــى ئۆزلىرى ياســايدىغان بولغاچقا، 

بارىــدى.  رېتســىپ  بىــر  كېلىۋاتقــان  قەدىمدىــن 

رېتســىپقا كــۆرە يۇلغــۇن تۈۋىگە چۈشــكەن چىرىمدان 

توپلىنىــپ قازانــدا قاينىتىالتتــى، ياكــى قوينىــڭ 

قومۇرغانــدا  يوغــان  يوغــان-  كەتمەنــدە  قىغىنــى 

ــرى  ــەن يەرلى ــاق چېچەكلىگ ــدە ئ ــتى قەۋەتلىرى ئاس

بوالتتــى، مانــا شــۇ ئــاق نەرســىلەر توپالنســىمۇ 

ــۈزۈۋېتىلىپ،  ــرى س ــەت چاۋى ــن ئەخل ــى. ئاندى بوالتت

ئاســتىدىكى اليمــۇ ئايرىۋېتىلىــپ، ســۈيى داۋاملىــق 

بوالتتــى.  ھاســىل  كىرىســتال  ئــاق  قاينىتىلســا 

مۇشــۇنى شــورى ياكــى شــور دېيىلەتتــى. ئاندىــن 

ــى تارشــا گۇگــۇت ياســايدىغانالر ئىشــلىتىدىغان  بۇن

ــى  ــاچ كېپىك ــەن ياغ ــى )گۇڭگــۇرت( بىل ــۇت پوق گۇگ

ــوروخ  ــا پ ــە ئارىالشتۇرس ــى — پوزەك(ك ــەرە كېپىك )ھ

قانۇنىيىتىنــى  ئىچكىــي  بۇنىــڭ  ئــۇالر  بوالتتــى. 

بىلمىســىمۇ، بۇرۇنقىالردىــن قالغــان ئــادەت بويىچــە 

ئىشــلەيتتى. ھــەر ئاخشــىمى بىــر قــازان قاينىتىــپ 

تۇراتتــى. ئوتــۇن قىــس ئىــدى، ســامان، كۆتىچــەك،... 

دېگەنــدەك تېــۋى يــوق يېقىلغــۇالر بىلــەن بىــر قــازان 

ــەس  ــان ئەم ــاق ئاس ــتال تۇتتۇرم ــپ، كىرىس قاينىتى

ئىــدى. ئەممــا ئــۇالر بۇالرنىــڭ ھەممىســىنى  »ئالالھ 

ــى. ــال قىالتت ــۈن!« دەپ ــى ئۈچ رىزاس

ئــۇالردا زەيدىنقارىغــا ئاجايىــپ ئىخــالس بارىــدى. 

بــۇ پەزىلەتلىــك ئادەمگــە چوڭقۇر ئىشــىنەتتى. ئۇالر 

ھەرگىــز ســاختا بىلىمدانالرچــە  »مۇشــۇنچىلىك 

ــۈچ ئۈســتىدىن  ــۈك ك ــدەك بۈي ــەن خىتاي ئىشــالر بىل

ســوراپ  دەپ  بوالمــدۇ؟«  قىلغىلــى  غەلىبــە 

ئولتۇرمايتتــى. ئالــالھ رىزاســى ئۈچــۈن دەپ يولغــا 

ئاتالندۇقمــۇ، بولدى. ماڭغىنىمىزمــۇ، ياتقىنىمىزمۇ 

ســاۋاپ، جەڭــدە ئۆلســەكمۇ، ئۇيقــۇدا ئۆلســەكمۇ 

ــىمىزنىڭ  ــالھ ئىش ــى ئال ــاۋاپ. چۈنك ــال س ئوخالش

قــاراپ ئەمــەس، نىيىتىمىزگــە كــۆرە  مېۋىســىگە 

ــدۇ، دېگەنگــە شەكســىز ئىشــىنەتتى.  ــر بېرى ئەجى

پىــالن  بىــر  مۇددەتلىــك  ئــۇزاق  ئىشــنىڭ  بــۇ 

ئىكەنلىكىنىمــۇ بىلىشــەتتى. پۈتــۈن مەملىكەتتــە 

ــى  ــە ئورتاقلىق ــى، ئىدىي ــەت ئورتاقلىق ــر ھەرىك بى

ــدە تۇرپاندىــن  ئۈچــۈن خىزمەتلــەر كېتىۋاتاتتــى. بەزى

قەمەرىدددىــن دېگــەن بىــرى كېلەتتــى. كۇچادىــن 

خوتەندىــن  كېلەتتــى،  پىچاندىــن  كېلىشــەتتى. 

كېلەتتــى. مەملىكــەت مىقياســىدا بىــرال ۋاقىتتــا 

ــا  ــرى بولس ــڭ رەھبى ــۇ ئىنقىالبنى ــان ب كۆتۈرۈلىدىغ

ــدى.  ــي - ســاددە دىھقــان زەيدىنقــارى ئى ئاشــۇ ئاددى

ــە  ــەس، ن ــارى ئەم ــەن ق ــى بىل ــارى ئاتالغىن ــۇ ق ئۇم

ــرەك  ــتا تۈزۈك ــي ئوقۇش ــە دىنى ــە، ن ــي مەكتەپت پەننى

ــالھ سۆيگۈســى،  ئوقۇمىغــان بولۇشــىغا قارىمــاي، ئال

ــە،  ــان مىللىتىگ ــرى بولغ ــن قۇللى ــڭ مۆمى ئالالھنى

ۋەتىنىگــە  بولغــان  زېمىــن  تــەۋە  مۆمىنلەرگــە 

مۇھەببىتىنىــڭ ماگمىدەك ھارارىتىدىن ئەنە شــۇنداق 

ــان  ــر ئىنس ــان بى ــەت قىلىۋاتق ــقا جۈرئ ــۈك ئىش بۈي

ئىــدى. تەشــكىللەش تاالنتــى، جەزىبىــدار نۇتــۇق 

قابىلىيىتــى، لېدىرغــا خــاس روھىــي ئۈســتۈنلۈك 

بىلــەن كىشــىلەرنى ھېيىقتــۇرۇش كۈچــى، نىيىتىگە 

قىلىنغــان  ئىلتىپــات  تەرىپىدىــن  ئالــالھ  كــۆرە 

ــن. ــال مۈمكى ــدى دېيىش ــت ئى ــي تاالن تەبىئى

نەچچــە  يەنــە  ئىــدى.  خــام  تېخــى  ئىــش 

ئەممــا،  ئىــدى.  بــار  دەۋرى  تەييارلىــق  يىللىــق 

ســاتىدىغان  زەرگــە  ئىماننــى  مولالمــدەك  دانىــش 

مۇناپىقالرنىــڭ ســاتقىنلىقى تۈپەيلىدىــن ئىش پاش 

بولــۇپ قالغاچقــا، قولقوشــتۇرۇپ تــۇرۇپ ئۆلۈمنــى 

كۈتكەندىــن كــۆرە،  »يېتىــپ قالغىچــە، ئېتىــپ 

قــال نــى تاللىغــان زەيدىنقــارى، مەغلۇبىيەتلىــك بــۇ 
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تالالشــتا ھەممىنــى بىراقــال دوغــا تىكىۋەتمەســلىك 

ئۈچــۈن، يېزىلىق ھۆكۈمــەت ئەتراپىدىكىلــەر، دانىش 

ــال قارشــىلىق  ــالر بىلەن ــالم بىۋاســىتە بىلىدىغان مول

كۆرســىتىپ شــېھىت بولۇشــقا قــارار قىلغــان، باشــقا 

ــار  ــى يوشــۇرۇن ھالەتكــە ئۆتــۈپ، ئىالجــى ب كۈچلەرن

ســاقلىنىپ قېلىشــقا، كەلگۈســى ئىســيانالرنىڭ 

ــدى. ــان ئى ــقا بۇيرىغ ــى بولۇش ئۇرۇق

مەخەتقارىالرنىــڭ ئۆيــى تــۆۋەن ھويــال مەھەللــى-

ــدى.  ــن ئى ــە يېقى ــزا مەركىزىگ ــا يې ــىدە بولغاچق س

شــىۋىر- ئۇچــۇرالر  ئارىســىدا  ئادەملــەر  كۈنــدۈزى 

ــاي ســاقچىلىرى  ــى. خىت ــۈپ تۇراتت شــىۋىر يەتكۈزۈل

مۇجاھىدالرنــى قورشــىۋالغان بولســا، كېيىن ســىرتقى 

بىــر ھالقا بىلــەن مۇجاھىدالر خىتاي ســاقچىلىرىنى 

قورشــىۋالغان ئىــدى. ئىچىدىكــى مۇجاھىــدالر قولــدا 

ياســالغان بومبىلىرىنىــڭ پىلىكىگــە ئــوت يېقىــپ، 

تامدىــن ئارتىلــدۇرۇپ ســىرتقا ئاتاتتــى.  »گــۇم!« 

ــۇ،  ــاۋاز چىقاتتىي ــان ئ ــك پارتلىغ ــان ھەيۋەتلى قىلغ

ئەممــا ئۆلۈۋاتقــان خىتايالرنىــڭ  »ئەييــا- ئەييا«لىرى 

تۇيۇلمايتتــى؛ گۈمبۈرلــەش ساداســى بىلەنــال بىــر 

نەرســە ھۇشــقۇيتۇپ ھاۋاغــا ئۇچقانلىقــى بىلىنەتتى.

قورشــاۋدىكىلەر  ئاشــۇ  ئۆزىنىــڭ  مەخەتقــارى 

بىللــە  بىلــەن  شــۇالر  بولمىغىنىغــا،  ئىچىــدە 

شــېھىت بولمىغىنىغــا ئىچــى پۇشــاتتى. ئەممــا 

ــات  ــڭ ھاي ــدى. ئۇنى ــى ئى ــڭ بۇيرۇق ــۇ زەيدىنقارىنى ب

ئەگــەر  ئىــدى.  موھىــم  ئوخشاشــال  قېلىشــىمۇ 

ھايــات قااللىســا،... بىرمۇنچــە ئــادەم تۈنۈگــۈن ۋە 

بۈگــۈن يېزىلىــق ھۆكۈمــەت ھويلىســىدا شــېھىت 

ۋاقىــت  بولۇشــى  شــېھىت  بۇالرنىــڭ  بولغانىــدى. 

ــېھىت  ــۇن ش ــال بولمىس ــدى. قاچان ــى ئى مەسىلىس

ــان  ــوق ئاللىقاچ ــى ئ ــدى. چۈنك ــق ئى ــى ئېنى بولۇش

يايدىــن چىققــان ئىــدى.

ئۇالرنىــڭ شــېھىت بولۇشــتىن بىــر قورقۇنچىســى 

يــوق ئىــدى. چۈنكــى زەيدىنقارىنىــڭ تەبلىغلىرىدىن 

شــۇنى بىلەتتىكــى، مۆمىــن ئەگــەر جىھــات قىلىــپ 

كىرەتتــى،  جەننەتكــە  سوئال-سوراقســىز  ئۆلســە 

مەڭگۈلــۈك نېمەتلەردىــن بەھرىمــەن بوالتتــى، ئــۇ 

ئالــالھ نەزىرىــدە شــۇنچىلىك ئەتىۋارلىــق بوالتتىكى، 

ــى جەننەتكــە ئېلىــپ  خالىغــان كىشــىلىرىدىن 70ن

كىرىشــكە ھوقۇقلــۇق بوالتتــى. شــۇڭا ئۆلۈمنىــڭ 

ــار؟ ئۆلســە تېخــى ياخشــى،  قورققىــدەك نېمىســى ب

ھايــات قالســا تېخىمــۇ كــۆپ ســاۋاپ تېپىــش ئۈچۈن 

تىرىشــاتتى.

ــى  ــپ، ياشــلىقنىڭ پەيزىن ــوي قىلى ــن ت يېڭىدى

ســۈرگىدەكمۇ بولمــاي ئىككــى يىــل ئۆتكــەن، يەنــە 

ئــۇزۇن- ئــۇزۇن شــېرىن كۈنلــەر ئالدىــدا بولۇشــى 

ــۈپ  ــۇالر بۇنىڭغىمــۇ ئۆكۈن ــدى، ئەممــا ئ كېــرەك ئى

كەتمەيتتــى. پەقــەت بىــر تالــال ئوغلــى بارىــدى، 

ئەمدىــال تەم-تىــم ماڭغــان بــۇ بــودرۇق بوۋاقنىــڭ 

ئەممــا  ســاالتتى.  ئەندىشــىگە  بولۇشــى  نېمــە 

ــى ئۆزىدىــن  ــداق بىھــۇدە پىكىرلەرن دەرھالــال يەنــە بۇن

ياراتقــان  چۈنكــى  تىرىشــاتتى.  قىلىشــقا  نېــرى 

ــڭ ئىگىســى، ئۆلمىســە  ــۇ ھەممىنى ــار، ئ ــالھ ب ئال

چــوڭ بولــۇپ قالىــدۇ، ئۇالرمــۇ شــېھىتلەرنىڭ يېتىــم 

قالغــان بالىســى ئىــدى، ئۆلمــەي چــوڭ بولدىغــۇ؟ 

بىــرەر مۆمىننىــڭ كۆڭلىگــە سالســا بېقىــۋاالر... 

ۋە  ئائىلىســى  ئوبــدان  »بىــر  ھەدىســلەردە:  

بالىلىرىنــى تاشــالپ كېتىپتــۇ، دېگــەن پىتنىلەرگــە 

دېيىلمىگەنمىــدى؟  » قــۇالق ســالماڭالر،... 

يامباشــلىۋاالمال، مەخەتقــارى؟ —  بىــردەم   —

ســادىق ھەمراھىنىــڭ پىچىرلىغانــدەك ئۈندىشــى 

ــڭ  ــارى، ئايالىنى ــەن مەخەتق ــىگە كەلگ ــەن ئېس بىل

ــى  ــۈن، ئۆزىن ــلىق ئۈچ ــۇچ سالماس ــە قورقۇن كۆڭلىگ
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خاتىرىجــەم كۆرسىتىشــكە تىرىشــىپ:

ــدى، —  — شــۇنداق قىلمــاي، ئەمىســە، —دې

ئۇخاليمىــز، ئانىســى، ئۇخلىمــاي نېمــە بوپتىكــەن؟

قورقۇنۇچتىــن  غەشــلىكى  ئۇنىــڭ  ئەممــا 

ئەمــەس، بەلكــى يېــزا مەركىزىدىكــى ئىشــالرنىڭ 

ــدەك بولمىشــىدىن ئىــدى. بــۇ غەشــلىكتە  ئويلىغان

ــاز  ــنىڭ ئ ــر ئىش ــان بى ــش قىلغ ــان پەرۋى ــۇزۇن زام ئ

ــان ئىچــى  ــدا بولىدىغ ــىدا پەي ــاد بولۇش ــدا بەرب قالغان

ئىــش  ھەممــە  ياتاتتــى؛  ھېسســى  ئېچىشــىش 

جايىــدا بولىدىغىنىغــا ئىشــىنىلگەن بىر ئىشــنىڭ 

كۈتمىگــەن  بىلــەن  چاتــاق  بىــر  ئويلىمىغانــال 

نەتىجــە بەرگىنىــدە تۇغۇلىدىغــان ئاچچىــق بارىــدى. 

ــاي  ــرى ئۇخلىم ــەن كېچىلى ــى بىل ــارى ئايال مەخەتق

ــقەردە  ــن قەش ــان، كېيى ــپ ھازىرلىغ ــورى قاينىتى ش

مەشــچىلەرگە قۇيــدۇرۇپ كەلگەن چۆيــۈن  »قاپاق«الرغا 

قاچىلىغــان ياكى كالتە-كالتە كېســىلگەن تۇربىالرغا 

قاچىــالپ، ئېغىزىغــا ياغــاچ قېقىــپ ھازىرالنغــان 

چىقىرىشــتىن  ئــاۋاز  پەقەتــال  بومبىلىرىنىــڭ 

مۇجاتتــى.  يۈرەكنــى  يارىمىشــى  باشــقىغا 

ئەســكەرلىك  كۆرمىگــەن،  يــۈزى  مەكتــەپ  ئــۇالر 

ــاددا  ــان س ــىتى بولمىغ ــقا پۇرس ــى ئېلىش تەربىيەس

پارتىلىتىــش  بىلــەن  پــوروخ  تۇرســا،  دىھقانــالر 

قورالــى ياسىســا بولمىشــىنى، پوروخنىــڭ پەقــەت 

ئــوق ئۈچۈنــال ئىشــلىتىلىدىغانلىقىنى قانداقمــۇ 

بىلســۇن؟ كاشــكى بــۇ مىللەتنىــڭ بىلەرمەنلىرىــدە 

ــان  ــەت، ئاشــۇنچىلىك روھ بولغ ئاشــۇنچىلىك جۈرئ

ئىلمىــي  بىــرەر  قېتىلىــپ،  ئۇالرغــا  بولســا، 

پوروخنىــڭ  بولســىچۇ؟  بەرگــەن  مەســلىھەت 

ــىنى،  ــىيىتى بولۇش ــش خۇسۇس ــلۇققا ئىنتىلى بوش

ــەس،  ــش ئەم ــى يېرى ــۈن قاپاقن شــۇنداق ئىكــەن، چۆي

ــپ  ــال ئىتتىرى ــان ياغاچنى ــا قېقىلغ ــال ئاغزىغ پەقەت

بولســا،... بەرگــەن  دەپ  چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنــى 

ــۇ ۋە  ــا ش ــى مان ــەش قىلىۋاتقىن ــى غ مەخەتقارىن

بۇنىــڭ ئاقىۋىتىــدە خىتــاي جالالتلىرىدىــن بىــر 

بۆلۈكىنــى ئۆلتــۈرۈش ھېســابىغا ئاندىــن شــېھىت 

بولمــاي، بىكاردىــن –بىكارغــا، بىھــۇدە قۇربــان بولۇش 

ئىــدى. گەرچــە ئالالھنىــڭ ۋەدىســىگە كــۆرە ئۇالرنىڭ 

ئالــالھ ئالدىدىكــى ئەجــرى كېمەيمىســىمۇ، يەنىــال 

كىشــى قىلغــان ئەجرىنىــڭ بوشــقا كېتىۋاتقىنىنــى، 

جېنىنىــڭ ئــەرزان قۇربانلىــق بولۇشــىنى كۆرســە 

ــەن! ــان گەپك چىدىيالمايدىغ

* * *

گۈلدۈرمامىلىــق شــىددەتلىك يامغــۇر ھارپىســىدا 

ھــاۋا دىمىقلىشــىپ، بوشــلۇقنى نېمىــدۇر قاماللــى-

ۋالغانــدەك بىلىنىدىغــۇ، بــۇ كېچــە پەۋقۇلئــاددە بىــر 

غەۋغاغــا ھامىلىــدەك، پۈتــۈن جانلىقــالر، دەريــاالر، 

ســايالر، شــۈدىگەرلىكنىڭ چالمىســىدىن ياســالغان 

ــۆز ۋە  ــڭ ك ــۈن جىســمى مى ــۇ، پۈت ــكى ئۆيلەرم ئەس

ــدى. ــدەك ئى ــدۇر كۈتۈۋاتقان ــۇپ، نېمىنى ــۇالق بول ق

ــباغ  ــۇن ئاتۇش ــر قوش ــان بى ــاردىن چىقق يېڭىس

ــپ، كۈســەن دەرياســىدىن ئۆتــۈپ،  ــى ئايلىنى كەنتىن

گۈلبــاغ ۋە تاشــمىلىق تەرەپتىــن يېيىلىــپ، جەنــۇب 

ســىلجىماقتا  شــىمالغا  جەنۇبتىــن  غەربىــي  ۋە 

قــارا  تەرەپلەردىنمــۇ  بۆرىخىتــاي  ئوپــال،  ئىــدى. 

چۆمۈلىلــەردەك قىمىلدىغــان سانســىز ئەســكەرنىڭ 

ــاچ  ــا بولغ ــۇالر ئۇزاقت ــا، ئ ــى. ئەمم شەپىســى كېلەتت

بارىندىكــى ســۈنئىي جىملىقنــى بۇزالمايتتــى.

* * *

ئىككــى كۈندىــن بېرىكــى پارتــالش ۋە ئېتىشــما 

ئاۋازلىرىدىــن كېيىــن ئەتراپنــى قاپلىغــان قەۋرىســتان 
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ــى ئارىســىدىكى  ــەز دەرياس ــەن ۋە گ ــى كۈس جىملىق

گــەز  ئىــدى..  ئالغــان  قۇچىقىغــا  ۋادىنــى  بــۇ 

دەرياســىنىڭ كــەڭ يېيىقلىرىــدا پاخپىيىپ ئۆســكەن 

قىلىشــقا  ئــوۋ  ئارىســىدا  بالغۇنــالر  ۋە  يۇلغــۇن 

ھوقۇلدىشــىمۇ  مۈشــۈكياپىالقنىڭ  كۆنگــەن 

بــۇ  تۇيغۇســى  ئادەملەرنىــڭ  ئاڭالنمايتتــى. 

جىملىققــا ئىشــىنەلمەيۋاتقان يــەردە، تەبىئەتنىــڭ 

خاتىرجــەم  قانداقمــۇ  جانۋىــرى  تۇيغــۇن  بــۇ 

جەمئىيىتىــدە  كىشــىلىك  خــۇددى  بواللىســۇن؟ 

ياخشــى ئىــش قىلىپمــۇ ياخشــى بواللمايدىغــان 

ــق  ــەردەك، ئىنســانالر ئۈچــۈن نۇرغــۇن پايدىلى ئادەمل

جانۋارنىــڭ   بــۇ  بېرىدىغــان  قىلىــپ  ئىشــالرنى 

»شــۇملۇقنىڭ ســىمۋولى« دېيىلىــپ،  »ھۇقــۇش« 

ئەپسۇســالندۇرىدىغان  ئادەمنــى  ئاتىلىشــىمۇ 

ــدى. ئەگــەر  ــن بىــرى ئى سانســىز ناھەقچىلىكلەردى

ئــۇ راســتىنال شــۇملۇقنىڭ ســىمۋولى بولىدىغــان 

ــتىن  ــدە توختىماس ــدەك كېچى ــىدى، بۈگۈنكى بولس

ھۇۋلىغــان بوالتتــى. ئەممــا بــۇ تۇيغــۇن مەخلــۇق 

قــان ھىــدى ئېلىۋاتاتتــى. ئىگىــز كۆكتىــن بېقىــپ، 

ــراي،  ــا چى ــان ئاشــۇ توپ ــپ قالغ كۆرۈشــكە ئادەتلىنى

ياالڭايــاق يېــزا كىشــىلىرىنىڭ پاجىئەســىنى ئالدىن 

ســېزىۋاتقاندەك، يــا كۈســەن دەرياســىنىڭ يوقىــرى 

ــا  ــڭ ئارىســىغا، ي ــال، زېرىقالرنى تەرەپلىرىگــە، چاتق

ــا  ــاغ ئارىلىرىغ ــەز دەرياســىنىڭ يوقىرىســىدىكى ت گ

كەتكــەن، شــۇ يەرلــەردە بىــرەر قىيانىــڭ يېرىقلىرىــدا 

ئولتــۇرۇپ، جىمجىــت، تىنــچ – ئاســايىش كۈنلەرنى 

ئارزۇالۋاتقانــدەك قىالتتــى. چۈنكــى، ئېتىشــمىالر 

ئوبيېكتلىــرى  ئــوۋ  ئۇنىــڭ  بولســا  قىزىيدىغــان 

تۇراتتىمــۇ؟ مۆكۈنۈۋالمــاي 

ــۇ ۋادا يېقىنقــى  ــا ئارىلىقىدىكــى ب ئىككــى دەري

قانچىلىغــان جەڭگــە- ئىچىــدە  ئەســىر  يېرىــم 

جېدەللەرگــە ســەھنە بولــدى؛ قانچــە مىڭلىغــان 

ــاھىت  ــا ش ــانالرنىڭ قەتلىئاملىرىغ ــاھ ئىنس بىگۇن

توختىمــاي  بېــرى  يىلالردىــن  مىليــون  بولــدى؛ 

ــدەك،  ــۈيىگە قانمىغان ــا س ــان دەري ــپ كېلىۋاتق ئېقى

ئەنــە شــۇ گۇناھســىزالرنىڭ قانلىرىنىمــۇ جىممىــدە 

ئۆزىگــە ســىڭدۈرۈپ كېلىۋاتاتتــى.

-40  يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا ئوپــال، تاشــمىلىق، 

بارىــن قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان  »ئويتــاغ 

تۇپــراق،  بــۇ  كەچۈرگــەن  باشــتىن  ئىنقىالبى«نــى 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئويۇنىغــا قۇربــان بولــۇپ، 

ــاق،  ــدى. پۇتلىــرى ياالڭاي مىــڭالپ شــېھىت بەرگەنى

چىرايىدىــن توپــا ئۆرلەپ تۇرىدىغان بۇ كىشــىلەرنىڭ 

ئاپتاپتــا كۆيــۈپ  پــاك،  تۇپراقتــەكال  ئانــا  كۆڭلــى 

قىزغــۇچ قارمتۇلالشــقان بەدەنلەرنىــڭ ئىچىدىكــى 

تومــۇرالردا ئابىكەۋســەردەك ئېســىل قــان ئېقىــپ 

ئالمايتتــى.  تــەن  قۇللۇقنــى  زاتىدىــن  تۇرغاچقــا، 

ــان بېرەتتى-يــۇ، ئۈســتى- ئۈســتىگە  ــى قۇرب مىڭالرن

ــان  ــپ تۇرىدىغ ــەن نەتىجىلىنى ــەر بىل مەغلۇبىيەتل

ئىســيانلىرىنى داۋام قىلىۋېرەتتــى.

ئاشــۇ يىلالردىكــى شــېھىتلەرنىڭ ۋۇجۇدىدىــن 

ئاققــان پــاك قانالردىــن يەنــە يېڭــى مۇجاھىــدالر 

تۆرەلگــەن ئىــدى. كوممۇنىســت ئىستىالســىنىڭ 

دەســلىپىدە، ئۆزىمىزدىــن بولغــان مۇناپىقالرنىــڭ  

ســۈكۈت- سۈپەتلەشــلىرىدىن  »كوممۇنىزىم«نــى 

ئۆتمەيــال  ئانچــە  يۇرتــالر،  بــۇ  پاتقــان  كــە 

يىلالرنىــڭ   50 بىلىــپ،  ئالدانغانلىقلىرىنــى 

تۇغــى  ئىســيان  قېتىــم  بىــر  يەنــە  باشــلىرىدا 

ۋاڭ  جالــالت  چاغــالردا  ئــۇ  ئىــدى.  كۆتۈرۈشــكەن 

ــاي  ــر خىت ــۆرە بى ــا ك ــان پەرمانىغ ــڭ چىقارغ جىننى

ئەســكىرىنىڭ جېنــى ئۈچــۈن بــەش ئــەر كىشــى 

بىلــەن،  دېيىلگىنــى  شــۇنداق  ئۆلتۈرۈلەتتــى. 
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ــى. ــم بىلمەيتت ــڭ ھېســابىنى ھېچكى ئۆلگەنلەرنى

ــان  ــڭ، ئاققۇزغ ــەن جاننى ــدا بېرىلگ ــالھ يولى ئال

ــڭ  ــى، ھاياتالرنى ــۇ بولىدۇك ــىيىتى ش ــڭ خاس قاننى

ھەققــى  شــېھىتلەرنىڭ  پاكلىنىــدۇ.  قانلىــرى 

جەننەتكــە  يېقىنىنــى   70 ئۈچــۈن  ھۆرمىتــى 

قىلغــان  ۋەدە  قىلىشــقا  مەرھەمــەت  باشلىشــىغا 

ئالــالھ، ئاشــۇ يېقىنالرنــى جەننەتكــە اليىــق قىلىــش 

ــا،  ــى پاكلىغاچق ــڭ ئىمان-ئېتىقادىن ــۈن ئۇالرنى ئۈچ

يېڭــى مۇجاھىتــالر مەيدانغــا كەلــدى.

يۇرتنىــڭ  بــۇ  ئاخىرلىرىــدا  يىلالرنىــڭ   –  60

ــى  ــم ئارا-كۈرجەكلىرىن ــر قېتى ــە بى ــرى يەن ئەركەكلى

ــەن  ــرى ئۈزۈلمىگ ــى! ئاخى ــيان ئەتت ــۈرۈپ، ئىس كۆت

يالغــان ۋەدىلــەر بىلــەن بىللــە ئاخىــرى ئۈزۈلمىگــەن 

قــۇرۇق  ئۈچــۈن،  ۋارقىــراش  دەپ  »تــۇر!«  زۇلۇمغــا  

چىقىشــقان  قارشــى  مىلتىققــا  بىلــەن  قولــى 

ئىــدى. ئــۇالر ئاقتــۇ ناھىيــە بازىرىغــا باســتۇرۇپ 

ــى  ــن قورالالرن ــۈم ئامبارلىرىدى ــق بۆل ــپ، قوراللى كىرى

تاالشــقا، ئاندىــن قوراللىنىــپ، ســاقچى ئىدارىســىنى 

ــە  ــا زەرب ــى خىتايالرغ ــقا، تاجاۋۇزچ ــغال قىلىش ئىش

بېرىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ تېخــى ھايــات ئىكەنلىكىنــى 

ــۇ،  ــۇ چاغدىم ــە ش ــدى. ئەن ــان ئى ــقا ئۇرۇنغ جاكارالش

خىتــاي جالالتلىــرى دەرۋازىۋەن ئۆيىنىڭ ئۆگزىســىگە 

ــى  ــۆش دېھقانالرن ــۇ ياالڭت ــپ، ب ــۇت قۇرىۋېلى پىلىم

قارا-قويۇقــال ئوققــا تۇتقــان ئىــدى. تۇپــراق يەنــە بىــر 

قېتىــم شــېھىت قېنــى بىلــەن بويىلىــپ، قىممىتــى 

ــان  ــك قالغ ــرى ۋە تىرى ــېھىت ئائىلىلى ــقان، ش ئاش

غازىالرنىــڭ قەلبىگــە مىللىــي نەپــرەت تېخىمــۇ 

ــدى. ــان ئى ــز تارتق ــۇر يىلتى چوڭق

مەخەتقارىنىــڭ دادىســى مانــا شــۇ قېتىمقــى 

يۈزلىگــەن شــېھىتنىڭ بىــرى ئىــدى.

* * *

بارىننىــڭ  كېچىــدە  زۇلمەتلىــك  شــۇ  مانــا 

ــىقىالپ  ــالردەك تىمس ــانالپ ئوغرى ــى نىش مەركىزىن

كېتىۋاتقــان خىتاي ئەســكەرلىرى بارىن يېزىســىنىڭ 

ھۇجــۇم  توختاشــتى.  بارغانلىرىــدا  چېگراســىغا 

كۈتۈلەتتــى. مومېنتلىــرى 

مەلــۇم  خېنەننىــڭ  ئىچىــدە  ئەســكەرلەرنىڭ 

يىلدىــن  بىــر  كېلىــپ،  يېزىســىدىن  نامــرات 

ــە گازارمىســى  ــرى داال ئارمىي ــن بې ــراق ۋاقىتتى ئارتۇق

ئــاق  ئىچىــدە  قىســىم(  قانچىنچــى  مىــڭ   36(

مومــا يــەپ ياتقــان جــاڭ جۈنتــاۋ دېگــەن ئەســكەرمۇ 

يېزىســىدىن  نامــرات  ئەســلىدە  ئــۇ  ئىــدى.  بــار 

ھىــچ  قــاالر  بولــۇپ  يولــى  بىــرەر  قۇتۇلۇشــنىڭ 

ــم  ــا يېۋالغىنى ــق موم ــل بىكارلى ــۈچ يى ــدا ئ بولمىغان

قــاالر دېگــەن ئۈمىدتــە ئەســكەر بولغــان ئىــدى. 

بۇنــداق  ئەســكەرلەر  كەلگــەن  جايالردىــن  بايــراق 

ــى. شــۇڭا  ــى ياراتمايتت ــن كەلگەنلەرن ــرات يېزىدى نام

قوشــۇن ئىچىــدە ئۇنىــڭ تۈزۈكــرەك دوســتلىرىمۇ يوق 

دېيەرلىــك ئىــدى. ئۇنىــڭ بىردىنبىــر يېقىنــى شــياۋ 

ــق  ــاددا يېزىلى ــاۋدەك س ــاڭ جۈنت ــۇ ج ــدى. ئ ــۇ ئى ج

ــى  ــاي خاراكتېرىدىك ــك خىت ــەس، تىپى ــەز ئەم مىج

بىــرى بولــۇپ، بــەك ھىلىگــەر، پۇرسەتپەرەســت، 

بىلىدىغــان،  ئېپىنــى  كۆرسىتىشــنىڭ  ئۆزىنــى 

دائىــم ئۆسۈشــنى، ئەمەلــدار بولۇشــنىال ئوياليدىغــان 

بىــرى ئىــدى. شــۇنداق بولســىمۇ ئــۇ جــاڭ جۈنتاۋنــى 

نېمىشــقا ياقتــۇرۇپ قالدىكىــن، ئۇنىڭغــا خېلــى 

ــۇ  ــم ئ ــى. بەلكى ــدەك كۆرۈنەتت ــىپ قالغان ئىچەكىش

بــۇ ســاددا خىتايدىــن بــەزى چاغــالردا قورال ســۈپىتىدە 

دېگەننىــڭ  خىتــاي  ئويلىغانــدۇ.  پايدىلىنىشــنى 

ھىلىســى تــوال نېمــە، بىلىــپ بولمايتتى. شــىياۋجۇ 
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بىــر يىــل ئىچىدىــال مۇئاۋىــن ئونبېشــى بولغــان 

پىالنلىرىدىكــى  ئىچكىــي  ئۇنىــڭ  بــۇ  ئىــدى. 

ــرەك. ــى كې ــەدەم بولۇش ــى ق بىرىنچ

جــاڭ جۈنتاۋالرنىــڭ قىســىمى بارىــن يېزىســى 

ئەتراپىغــا يۆتكــەپ كېلىنگەنــدە، ئۇالرغــا پەقــەت  

»جىددىــي ۋەزىپــە بار، تېــز يىغىلىــڭالر!« دېيىلگەن 

ئىــدى. ئــۇ كۆڭلىنىــڭ يېقىنلىقىدىــن پايدىلىنىپ 

شــىياۋجۇدىن  نىيىتىــدە  ئېرىشــىش  ئۇچۇرغــا 

ــورىدى: ــرالپ س پىچى

— نېمىشــلىقىدىن خەۋىرىــڭ بارمــۇ؟ بــۇ تىنــچ 

يەرلــەردە نېمىمــۇ بــوالردى، دەيمەن.

— بەلكىــم بــاردۇ، ياكــى مانىۋېــر بولۇشــىمۇ 

خىزمــەت  بــول،  پۇختــا  ئۆزەڭگــە  مۈمكىــن، 

كۆرسىتىشــنىڭ ياخشــى پۇرســىتى. ئەگــەر مــەن 

ســېنى  مۇئاۋىنلىققــا  قالســام  بولــۇپ  ئونبېشــى 

كۆرســىتىمەن؛ ســەندىن چاتــاق چىقســا ماڭىمــۇ 

مېنىــڭ  دېگــەن  ســەن  چۈنكــى  كېلىــدۇ،  گــەپ 

بىۋاســىتە قوماندانلىقىمــدا، — دېــدى شــىياۋجۇ 

 — ئوخشــىتىپ،  ئۆزىنــى  بىلــەن  ئۇســتىلىق 

بەلكىــم، — دېــدى شــىياۋجۇ ئۆزىنىــڭ ھەممىدىــن 

خــەۋەردار ئەرباپلىقىنــى كۆرســىتىپ قويــۇش ئۈچــۈن، 

— مــاۋۇ ئايالمبــاش ئۇيغــۇر خــەق بــەك يامــان، چاتاق 

ــى  ــۇالرنى تىنچىتقىل ــم ش ــا بەلكى ــان بولس چىقارغ

بارامــدۇق تېخــى.

بىــر مەنزىلگــە كېلىــپ  ئــۇالر  ئەمــدى  مانــا 

نېمىشــلىقىنى  توختىغانلىرىــدا،  چىپپىــدە 

يۈزلــۈك  كوماندىــرالر  تۇرغانالرغــا  ئاڭقىرالمــاي 

بىرلىكلــەر بويىچــە ۋەزىپــە ھەققىــدە ئېنىقــراق 

بولغانىــدى. ۋاقىــت  بېرىدىغــان  ئىزاھــات 

يــۈز بېشىســى  شــىياۋجاڭ ۋە شــىياۋجۇالرنىڭ 

ســەپنىڭ ئالدىغــا چىقتــى:

— ئالدىمىزدىكــى يېزىــدا ئىنتايىــن خەتەرلىــك 

دۈشــمەن بــار، ھىلىگەرلىكتــە ئۇچىغــا چىققــان. 

شــۇڭا بېســىپ كىرگەنــدە ئــەر ـ ئايــال، يــاش ـ قېــرى 

ــك  ــدۇ؛ رەھىمدىللى ــپ ئولتۇرۇشــقا بولماي دەپ ئايرى

قىلغۇچىــالر دەرھــال ئېتىپ تاشــلىنىدۇ. جەســەتلەر 

قالماســلىقى  بولــۇپ  قالغانــالر  ســاق  ئارىســىدا 

ئۈچــۈن ئەســتايىدىل تەكشــۈرۈش كېــرەك. ئەگــەر 

بىرەرســى ســاق قالســا پىتنــە تارقىتىــپ مىللەتلــەر 

چــەت  ياكــى  يەتكۈزىــدۇ،  تەســىر  ئىتتىپاقىغــا 

يــەردە  بــۇ  كەتســە،  چىقىــپ  قېچىــپ  ئەلگــە 

ــۆزلەپ  ــا س ــەل جاھانگىرلىرىغ ــەت ئ ــى چ بولغانالرن

قارشــى  دۆلىتىمىزگــە  جاھانگىرالرنىــڭ  بېرىــپ، 

بېرىــدۇ.  تېپىــپ  دەســمى  ئۈچــۈن  تەشــۋىقاتى 

ــدۇ.  ــۇ جاننىــڭ ســاق قېلىشــىغا بولماي شــۇڭا بىرم

ــى تەكشــۈرىدۇ  ــۇپ مەيدانن ــئۇل بول ــرالر مەس كوماندى

ســاق  جاننــى  بىــرەر  قىلىــپ  رەھىمدىللىــك  ۋە 

بــۇ  جازالىنىــدۇ.  قاتتىــق  بولســا  قالدۇرغانــالر 

ھەرىكــەت جەريانىــدا ئاتقــان ئوقنىــڭ، ئۆلتۈرۈلگــەن 

ــىلەرگە  ــى س ــدۇ. ئوقن ــابى قىلىنماي ــڭ ھېس جاننى

ئۈچــۈن  يېيىــش  بېرىۋاتىمىــز،  ئۈچــۈن  ئېتىــش 
ئەمــەس!...)1(

قىلىــپ  شــۇررىدە  ۋۇجــۇدى  جۈنتاۋنىــڭ  جــاڭ 

كەتتــى. ئــۇ يەنىــال ئىشــىنەلمەيتتى. بــۇ ئوتتــۇرۇ-

قالغــان  كېلىــپ  نەدىــن  يېزىغــا  بىــر  لۇقتىكــى 

ــا؟  ــى بولمىس ــرا بوي ــۇ چېگ ــا ب ــمەن؟ ي ــە دۈش مۇنچ

ئۆيلەرنىــڭ  يېزىالردىكــى  بــۇ  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ 

ئەھۋالىدىــن قارىغانــدا, بولســا بــاردۇ 10 مىــڭ نوپۇس؛ 

ــل قورالالنغــان يۈزمىــڭ كىشــىلىك بىــر  ئەممــا خى

قوشــۇن بىلــەن باســتۇرۇپ بېرىشــىمىزدىن قارىغانــدا 

)1(      بــۇ جۈملىلــەر ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ زىيارىتىــدە جــاڭ جۈنتــاۋ 
ســۆزلەپ بەرگــەن ســۆزنىڭ تامامــەن ئــۆزى، ھىــچ ئۆزگەرتىلمىدى، قوشــۇلمىدى، 

— ئــا.
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نېمــە؟  دۈشــمەنمۇ  خەتەرلىــك  ھەقىقەتەنمــۇ 

ــەن  ــالر بىل ــي قورال ــن زامانىۋى ــرالر تەرىپىدى جاھانگى

قورالالندۇرۇلغــان، ئۈســتۈن ھەربىــي ســەۋىيەدىكى بىر 

ــاالمەت  ــم، ساق-س ــى! ۋاي تەڭرى ــۇ تېخ ــۇن بارم قوش

چىقاالرمەنمىكىنــە!؟

ــىگە  ــەن نەرس ــپ كۆرۈنگ ــر قارىيى ــەر بى ــۇالر ھ ئ

يېقىنــالپ  ئۆيلىرىگــە  يېــزا  بەتلــەپ  قــورال 

كېتىۋاتقانــدا، جــاڭ جۈنتــاۋ يەنــە بىــر پۇرســەت 

ســورىدى: شــىياۋجۇدىن  تېپىــپ، 

— قانداق بىر ئىشتەك قىلىدۇ؟ مانىۋىرمىكەن؟

ــەن  ــۇر دېگ ــەن، ئۇيغ ــم توغرىك ــاق، پەرىزى — ي

بــۇ ئايالمباشــالر چاتــاق چىقىرىپتــۇ. ھەقىقىــي جەڭ 

بولىــدۇ، بىزگــە ياخشــى پۇرســەت، دېگىنىمــدەك 

ــل،... قى

ئــۇالر  قارىغانــدا  كېتىشــىمىزدىن  بــۇ   —

ــدەك قىالمــدۇ، نېمــە؟ ســاق  ھەقىقەتەنمــۇ بــەك يامان

قاالمــدۇق يــوق، شــۇنى بــى دېگىنــە...

ــى؟  ــۈچ بوالتت ــە ك ــۇالردا نېم ــەق، ئ — ۋاي ئەخم

بولســا بېــرى شــۇ بىرنەچچــە تــال قورالــى بــاردۇ، 

ســاقچىلىرىمىزنى ئۆلتــۈرۈپ ئېلىۋاپتىكــەن. ئۇندىن 

باشــقا قولــدا ياســالغان بومبىلىــرى بارمىــش، ھاھــا...

ــەن  ــۇن بىل ــق قوش ــال جى ــە نىمانچى — ئەمىس

ــەك؟ ــەن يۈرۈم ــۋەت بىل ــەدەر ھەي ــۇ ق ب

ئۈچــۈن  مۇجــۇش  يۈرىكىنــى  ئۇالرنىــڭ   —

بولــدى،  مۇشــۇنداق ســۈر كۆرســەتمەي بولمايــدۇ! 

ئەمــدى ئۈنۈڭنــى ئۆچــەر، ئالدىڭغــا قــارا، ھــەر بىــر 

ئۆينــى بىــر دۈشــمەن قەلئەســى بىــل!

جــاڭ جۈنتاۋ ھــەم قورقاتتى، ھــەم ھاياجانلىناتتى. 

قورقۇشــى خىتــاي بولغانلىقــى ئۈچــۈن، تەبىئىــي 

ئىــدى؛  ســەزگۈ  تۇغمــا  كېلىۋاتقــان  ئىچىدىــن 

ھاياجىنــى مەكتــەپ دەرســلىكلىرى، جەمئىيەتتىكى 

ئىدىيىۋىــي  ئەســكەرلىكتىكى  ۋە  تەشــۋىقات 

شــەكىللەنگەن،  نەتىجىســىدە  قۇرۇلۇشــالر 

خــۇاڭ  ســۇنرۇي،  دوڭ  بولــۇش،  قەھرىمانــى  خەلــق 

جىژگــۇاڭالردەك ئۈلگــە تىكلــەش ئىســتىكىنىڭ 

بەخــت- خەلقنىــڭ  ئىــدى.  تېپىشــى  تېشــىغا 

مىــڭ  ئۈچــۈن  قوغــداش  ھاياتىنــى  ســائادەتلىك 

ئۆلۈشــكە رازى بولــۇش ھەققىــدە ئۆگىتىلگــەن ياكــى 

ئىــدى. ئېلىنغــان  ۋەدە  شــۇنىڭغا 

ئۆزىنــى  ئەســلەپ  كىنولىرىنــى  ئــۇرۇش  ئــۇ 

ئارمىيــە  ئازاتلىــق  قەھرىمــان  شــۇالردىكى 

جەڭچىلىرىگــە سېلىشــتۇراتتى ۋە چوقــۇم شــۇالردەك 

ئــۆز  قىلىشــقا  پىــدا  بارلىقىنــى  ئۈچــۈن  خەلــق 

ــمەنلىرىگە  ــق دۈش ــى. خەل ــەت بېرەتت ــە رىغب ئۆزىگ

ــى  ــە، ھايات ــق مەنپەئىتىگ ــۇش، خەل ــىز بول رەھىمس

ــۇ  ــان ب ــەرۇز قىلغ ــى - ت ــە دەخل ــال - مۈلكىگ ۋە م

ئىســيانچىالرغا يۇمشــاق بولماســلىققا ئــۆز ئۆزىنــى 

ئاگاھالندۇراتتــى.

قىســىمنىڭ رەســمىي ھوجۇمغا ئۆتۈشــى بىلەنال 

قەيەردىــدۇر يەرنىــڭ تېگىدىــن كېلىۋاتقانــدەك ماتــۇر 

ئــاۋازى كېلىشــكە باشــلىدى. بــۇ يــا تانكىنىــڭ 

ــۇر  ــڭ مات ــار ئايروپالنالرنى ــك ئۇچ ــى تى ــۇرى ياك مات

ــدى. ــن ئى ــاۋازى بولۇشــى مۈمكى ئ

ئېتىلىشــقا  ئوقالرمــۇ  تۇنجــى  ئارقىدىــن 

جىملىقــى  ســۈرلۈك  كېچىنىــڭ  باشــلىدى. 

تۇيۇقســىزال بۇزۇلغــان ئاشــۇ بىرىنچــى دەقىقىــدە 

بــۇ  تۇرۇپمــۇ  بىلىدىغــان  بولۇشــىنى  شــۇنداق 

ياقتىكــى خىتــاي ئەســكەرلىرى چۆچــۈپ كېتىشــتى 

ــۇردى. ــالغىلى ت ــەن س ــىددەت بىل ــرى ش ۋە يۈرەكلى

»ۋاي تــوۋا، كىملــەر بىلــەن توقۇنۇشــتىكىنە؟ ئەڭ 

ئاۋۋالقــى ئۆلــۈم كىملەرنىــڭ بېشــىغا كەلدىكىنــە؟« 

دېگــەن خىيالالرنــى قىلىشــتىن ئۆزىنــى تۇتالمىغــان 
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جــاڭ جۈنتــاۋ، ئۆلــۈم قورقۇنچىســىدا باياتىنقــى ئــۆز 

بولــۇش  قەھرىمانــى  پىچىرلىغــان خەلــق  ئۆزىگــە 

ــز ئۇنتــۇپ  ــاك - پاكى ــى پ توغرىســىدىكى ۋەدىلىرىن

ــادەم  ــا ئ ــدى. شــۇڭا ئۇياقت تىترەشــكە باشــلىغان ئى

نەرســىگە  بىــر  كەتكــەن  كۆرۈنــۈپ  قارىســىدەك 

ئــۈزۈپ،  ئــوق  تــاالي  بىــر  ھالــدا  ئىختىيارســىز 

قولىدىكــى قورالنىــڭ ئەمەلىــي مەۋجۇتلۇقۇنــى ھېــس 

بەرمەكچــى  مــەدەت  ئۆزىگــە  ئارقىلىــق،  قىلىــش 

ــدى. بول

ئۇنىــڭ تەرىپىــدە ئــۇزاق بولمىغــان ئارىلىقتــا 

يېقىنــالپ: كېتىۋاتقــان شــىياۋجۇ ئۇنىڭغــا 

— بىــرەر ئــادەم كۆرگەنمىدىــڭ؟ نېــم بولدى؟ — 

دەپ ســورىدى. ئۇنىــڭ ئــۆز كوماندىســىدىكىلەرنىڭ 

ــۆرۈش  ــەن بولۇشــىنى ك ــاۋۋال دۈشــمەن ئۆلتۈرگ ــەڭ ئ ئ

ئارزۇســى بــار ئىــدى.

— بىلمەيمەن، ئادەمگە ئوخشاپ كەتتى....

دىققەتلىــك  يېقىنــالش،  تەرەپكــە  شــۇ    —

ــېنى  ــپ س ــۇپ قېلى ــاال بول ــا، چ ــى ئايىم ــول، ئوقن ب

ئېتىۋەتمەســلىكى ئۈچــۈن جىقــراق ئــوق ئېتىــپ 

ــى  ــن ئونبېش ــدى مۇئاۋى ــالش، — دې ــن يېقىن ئاندى

ئۇنىڭغــا مــەدەت بېرىــپ.

جــاڭ جۈنتاۋنىــڭ جەنۇبىــي ســەپتە تۇنجــى ئوقنى 

جۈرئەتســىز  جاســارەتلەنگەن  بىلــەن  ئېتىشــى 

ــوق  ــا ئ ــەن قارىغ ــەر كۆرۈنگ ــكەرلىرى ھ ــاي لەش خىت

ــڭ ھېســابى  ــدا ئوقنى ياغدۇرۇشــقا باشــلىدى. نورمال

قاتتىــق تۇتۇالتتــى. ئــۈچ يىــل ئەســكەرلىك جەريانىدا 

ئــۈچ ياكــى بــەش قېتىــم رەســمىي ئېتىــش مەشــقى 

بوالتتــى. بەزىــدە ئۈچتالدىــن، بەزىدە بــەش تالدىن ئوق 

بېرىلەتتــى. ئــوق ئېتىــش ھەركىــم ئۈچــۈن جەلپــكار 

ھېچكىــم  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  مەشــغۇالت  بىــر 

ــوق بولســا  ــوق ئ ــى. ســورىقى ي ــن چىقمايتت خۇماردى

ــەس،  ــكەردىال ئەم ــەر ئەس ــى ھ ــش ئارزۇس ــا ئېتى راس

قورالغــا ئۆگەنگــەن ھــەر ئەركەكتــە كۈچلــۈك بوالتتــى.

شــۇنداق ئىكەن ئەمــدى ھېســابى قىلىنمايدىغان 

كىممــۇ  بولســا  جاھــان  يــوق  ســورىقى  ئــوق، 

ســۆزى  ھېــچ  كوممۇنىســتالرنىڭ  ئاتمىســۇن؟ 

قېلىشــقاچقا،  كۆنــۈپ  چىقمايدىغانغــا  راســت 

ئوقنــى  بىرىنچــى  يېنىدىكىلەردىــن  تاكــى 

ئاتمىغۇچــە يەنىــال كۆڭــۈل توختىتالمىغانــدەك بىــر 

خىــل روھىــي ھالــەت ھۆكۈمــران ئىــدى. ئەمــدى 

مەســت  شــاتلىقىدىن  ئېتىــش  كۆنۈۋېلىشــتى. 

ئوقلىرىنىــڭ  ياغدۇرغــان  بولۇشــقان خىتايالرنىــڭ 

ــتۇلۇپ،  ــاخلىرى ئۇش ــدە دەرەخ ش ــن بەزى زىچلىقىدى

ــدا ساناقســىز  قارســىلداپ چۈشــەتتى. دەرەخ غوللىرى

ئــوق ئىزلىــرى قالماقتــا ئىــدى.

ــۇت  ــاۋ ناب ــاڭ جۈنت ــەن ج ــن كەلگ ــرات يېزىدى نام

بولۇۋاتقــان دەل – دەرەخلەرگــە قــاراپ، ئەخمىقانــە 

»ئەگــەر  كەچــۈردى:   شــۇنداق  كۆڭلىدىــن  ھالــدا 

بولســا  ياســىماقچى  تــاۋۇت  دەرەخلەردىــن   بــۇ 

ئىچىــدە قالغــان سانســىزلىغان مىتــال پارچىلىرىغــا 

پۇتلىشــىپ، بىچــارە ياغاچچىنىــڭ تىغى كېرەكتىن 

ــرى  ــىدا قې ــڭ يېزىس ــلىدە ئۇنى ــدۇ-دە!« ئەس چىقى

ــۇپ،  ــتا بول ــاۋۇت ھازىرالش ــى ت ــڭ قايغۇس خىتايالرنى

ياغــاچ بــەك قىممــەت، بەك قىــس بولغاچقــا، تاۋۇتىنى 

بەختلىــك  خىتــاي،  قېــرى  قويالىغــان  ھازىــرالپ 

خىتــاي ھېســابلىناتتى. بــۇ ئىــش ئۇنىــڭ بوۋىســى 

ــە،  ــىغا كەلگەچك ــڭ بېش ــدا ئۇالرنى ــان چاغ ئۆلىدىغ

ياغاچنىــڭ قىممەتلىكىنــى ئوبــدان بىلەتتــى.

ئوقــالر  ئۈلگۈجــە  ئېتىلغــان  زىــچ  ئارقىدىــن 

دەســتىدىن بــەزى ئــاران تۇرغــان ئەســكى تامــالر  

»گۈلدۈر-غــاالپ« قىلىــپ يىقىلىشــقا باشــلىدى. 

جېنــى  ئىچىــدە  ھايۋانالرنىــڭ  تەگكــەن  ئــوق 
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چىڭــراق بولغــان كاال-بۇقىالرنىــڭ ئېچىنىشــلىق 

بۆقىرەشــلىرى ئومۇمىــي غەۋغــا، قىقاس-ســۈرەنلەرگە 

قوشــۇلۇپ كەتتــى. تېمــى ئۆرۈلگــەن كاتەكلەردىــن 

ئۇچــۇپ چىققــان توخــۇالر ئەنســىز ۋاقىلــداپ، يېرىــم 

ئۇچــۇپ، يېرىــم پاالقــالپ جــان ھەلەكچىلىكىگــە 

چۈشــكەندە، بــۇ ئەمــدى يۈرەكلىرى بىرئــاز توختىغان 

ــەردى.  ــۇپ ب ــۇن بول ــاي ئەســكەرلىرى ئۈچــۈن ئوي خىت

ــەي  ــر كۆرۈنم ــۈپ، بى ــر كۆرۈن ــا بى ــۇالر قاراڭغۇلۇقت ئ

ســوقۇۋېلىش  جانۋارنــى  كىچىــك  بــۇ  قالىدىغــان 

بويىچــە ئۈنســىز مۇســابىقە باشــلىغاندەك بىــر 

ــكەرنىڭ  ــە ئەس ــدى. بۇنچ ــا كەل ــات بارلىقق كەيپىي

ســاق  ئۆلمــەي  ئوقلىرىــدا  ئاتقــان  بەس-بەســتە 

مۈمكىنمىــدى؟ قۇتۇلــۇش 

كىرىشــلەر،  بېســىپ  ئۆيلەرگــە  تۇنجــى 

ئادەمگــە قارىتىــپ ئېتىشــالرمۇ جــاڭ جۈنتاۋنىــڭ 

يېنىدىكىلــەردە كۆرۈلۈشــكە باشــلىدى. ئومۇمىــي 

چىرقىراشــلىرى،  بالىالرنىــڭ  ئەمــدى  شــاۋقۇنغا 

ئايالالرنىــڭ ئــاھ - زارى، ئەركەكلەرنىڭ ھەســرەتلىك 

تــۇردى! قوشــۇلۇلغىلى  نىداســى 

تۇنجــى قېتىــم ئوققــا تۇتۇلــۇپ، تاملىــرى ھــەرە 

بېســىپ  ئۆيلەرگــە  قىلىۋېتىلگــەن  كۆنۈكىــدەك 

ــان دۈشــمەن  ــاال قالغ ــەي چ ــەردە ئۆلم ــۇ ي ــپ، ئ كىرى

ــەپ  ــر – بىرل ــالندى. بى ــش باش ــوق، تىنتى ــۇ ي بارم

كېــرەك  تەكشــۈرۈش  ئۆتكۈزگەنــدەك  ســۈزگۈچتىن 

قالســا،  تىرىــك  بىرەرســى  بولمىســا  ئىــدى. 

بەختىيــار  چىقىۋالســا  قېچىــپ  ئەلگــە  چــەت 

سوتسيالىســتىك جەمئىيەتكــە قــارا ســۇۋايدىغان 

بولۇشــاتتى. شــاھىت  ئۈچــۈن  تەشــۋىقاتالر 

ئــوق  بىــر ئۆينىــڭ مىڭالرچــە  جــاڭ جۈنتــاۋ 

ئاجرىلىــپ،  ئۈلگۈجىكىدىــن  تەگكەنلىكتىــن 

ئۆرۈلەيــال دەپ قالغــان ئىشــىكىنى قاتتىــق تېپىــپ 

ئېچىــپ، ئۆيگــە بىــر دىســكا ئوقنــى يەلپۈگــۈچ 

ئۆتكــۈر  كېيىــن،  ئېتىۋەتكەندىــن  شــەكىللىك 

نۇرلــۇق قــول چىرىغىنــى كىالشــىنكوفنىڭ ســىتۋولى 

پاراللېــل تۇتقــان ھالــدا سانتىمۇ-ســانتى  بىلــەن 

باشــلىدى. كۆزىتىشــكە 

ســۇپىدا يــاالڭ تامبــال كىيگــەن ئۈســتى ئوچــۇق، 

دېھقىنــى  ئۇيغــۇر  بىــر  ياشــالردىكى  ئوتتــۇرا 

قانغــا مىلىنىــپ ياتاتتــى. ئۇنىــڭ قولىــدا قــورال 

ــۇ ئۆزىگــە بىرەرســىنىڭ  بولمىغاننىــڭ ئۈســتىگە ئ

ھازىرلىقتىكــى  كۈتكــەن  قىلىشــىنى  ھۇجــۇم 

ئۈســتىنى  ئەكســىچە  قىلمايتتــى.  بىرىدەكمــۇ 

ئۇخالۋاتقانلىقــى،  يالىــڭاچ  يېرىــم  ســېلىۋېتىپ، 

ــپ،  ــۈپ ئويغىنى ــاداالردىن چۆچ ــى س ــى تۇنج تاالدىك

ــى  ــان ئىچكىرىك ــۈن ئۇخالۋاتق ــش ئۈچ ــاراپ بېقى ق

ــپ  ــوق تېگى ــىغىال ئ ــە چىقىش ــن داالن ئۆيگ ئۆيدى

ــوق  ــى. ئ ــق بىلىنەتت ــى ئېنى ــۇپىغا يىقىلغانلىق س

تېگىپمــۇ ئــاز دېگەنــدە ئوتتــۇز پــاي ئــوق تەگكەندەك 

قىالتتــى. ئالــدى تەرىپــى تامامــەن تىتىلىــپ كەتكەن 

پارچە-پارچــە  ئەزالىرىنىڭمــۇ  ئىچكىــي  بولــۇپ، 

ــى  ــى بىلگىل ــراپ كەتكىنىن ــا چاچ ــۇپ، ئەتراپق بول

ــى. بوالتت

قورقــۇپ  قىزىققــان،  شــۇنچە  جۈنتــاۋ  جــاڭ 

ئۈســتۈن  گاھى-گاھــى  قىزىقىشــى  تۇرىۋاتســىمۇ 

كېلىــپ بىلىــپ باققىســى كەلگــەن دۈشــمەن مۇشــۇ 

بولغىيمىــدى؟ ياكــى بۇنىســى دۈشــمەنلەر مەجبۇرىي 

تــۈردە ئىشــىكىنى ئېچىشــقا زورالپ كىرىۋالغــان 

ــا  ــاھ ئىگىســىمىدى؟ ئۇنداقت ــڭ بىگۇن مۇشــۇ ئۆينى

ــەن زورالپ،  ــى بىل ــورال كۈچ ــىنى ق ــۆي ئىگىس ــۇ ئ ب

دالــدى  ئۆزىگــە  ئۆينــى  بــۇ  كىرىــپ،  باســتۇرۇپ 

قىلىۋالغــان دۈشــمەن نــەدە؟

ــى.  ئىككــى تەرەپتــە ئىككــى ئىشــىك كۆرۈنەتت
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ــۆي  ــڭ ئ ــۇپ ئۇيغۇرلىرىنى ــك جەن ــەر تىپى ــۇ ئۆيل ب

ــى.  ــن داالن ئۆيگــە كىرىلەتت ــۇپ، تاالدى پىچىمــى بول

ئاندىــن ئۇنىڭدىــن ئىككــى تەرەپتىكــى ئىككــى 

ئۆيگــە كىرىلەتتــى. بۇالردىــن بىــرى مىھمانخانــا 

ــاز ياخشــىراق ياســاپ  ــارالر بىرئ ــدا ب ــپ، قولى دېيىلى

قويۇدىغــان ئــۆي، يەنــە بىــر تەرەپتىكىســى ئاشــخانا 

دېيىلىدىغــان ئــۆي، ئۇنىســى بارلىــق كۈندىلىــك 

ھــەم  ئىــدى.  يېــرى  بولىدىغــان  پائالىيەتلەرنىــڭ 

ــى  ــا ئۆيدىك ــش، ھەتت ــاق يېيى ــش، تام ــاق ئېتى تام

ياتىدىغانغىچــە.  ئــەزاالر  بولمىغــان  ئاساســلىق 

ئەگــەر ئۆيــدە ئاتا-ئانــا )قېرىــالر( بولســا مىھمانخانــا 

ئۆيــدە، ئوغۇل-كېلىــن ئاشــخانا ئۆيــدە يېتىشــاتتى. 

يېقىــپ  ئــوت  ئۆيگــە  ھەممــە  كۈنلىــرى  قىــش 

ئىسسىتىشــقا چامــى بولمىغاچقــا ھەممەيلــەن بىر 

ئۆيكــە قاپلىشــىپ ياتاتتــى. يــاز ئايلىرىــدا ھويلىــدا، 

ــى. ــقىمۇ بوالتت ــدە يېتىش ئۆگزى

جــاڭ جۈنتــاۋ دۈشــمەننى ئىككــى تەرەپتىكــى 

ھېــچ  شۇغىنىســى  قىلــدى.  پــەرەز  دەپ  ئۆيــدە 

بارلىقىنــى دەلىللەيدىغــان  تــاۋۇش، تىرىــك جــان 

ســادا يــوق ئىــدى. بەلكىــم ئۆلگەنــدۇر، بۇنچــە ئوقتــا 

ســاق قالســا مۇكەممــەل بىــر مۆجىــزە بولمامــدۇ، 

شــۇندىمۇ  كەچۈرگــەچ،  كۆڭلىدىــن  دېگەنلەرنــى 

ئېھتىيــات بىلــەن قورالىنــى بەتلــەپ، چىرىقىنــى 

ــوڭ  ــۇپ، ئ ــل تۇت ــەن پاراللې ــتۋولى بىل ــڭ س قورالىنى

شــىددەتلىك  ئىشــىكىدىن  ئۆينىــڭ  تەرەپتىكــى 

تېــز ھەرىكــەت بىلــەن كىرىــپ، چاققانلىــق بىلــەن 

ــپ  ــۈچ شــەكىللىك كۆزىتى ــى يەلپۈگ ــە ئەتراپن ھەمم

ــۆزى  ــا ك ــىلىقنىڭ يوقلۇقىغ ــن قارش ــى. ئاندى چىقت

تەپســىلىي  قايتىدىــن  ئالدىرىمايــراق،  يېتىــپ، 

ئۇالرغــا  ئۆيدىمــۇ  بــۇ  كۆردىكــى،  تەكشــۈردى. 

ــىچە  ــوق، ئەكس ــمەن ي ــەن دۈش ــۋىرلەپ بېرىلگ تەس

باغرىغــا  نەۋرىســىنى  ياشــالردىكى  بەش-ئالتــە 

بېســىۋالغان بىــر مومــاي قــان ئىچىــدە ياتاتتــى. 

مومــاي ئــۆز تېنــى بىلــەن نەۋرىســىنى قوغداشــقا 

تۇرىۋالغىنــى  قىلىــپ  دالــدى  ئۇنــى  تىرىشــىپ، 

ــالر  ــان ئوق ــن نورمىســىز ئېتىلغ ــى. لېكى بىلىنەتت

ئۇنىــڭ ۋىجىــك تېنىنــى تىتما-تــاالڭ قىلىۋېتىــپ، 

قىزنىــڭ  كىچىــك  ئۆتكەنلىــرى  ئۇنىڭدىــن 

بېشــىنىڭ يېرىمىنــى ئۇچۇرىۋەتكەن، مېڭىســىنىڭ 

ــدى! ــپ چۈشــكەن ئى ــۈزى تەرەپكــە ئېقى ــى ي قېتىق

ئېلىشــقىنىدىن  كۆڭلىنىــڭ  جۈنتــاۋ  جــاڭ 

بىرنەچچــە قېتىــم قــۇرۇق قــەي قىلىــپ، بېشــى 

پىررىــدە قېيىــپ، تامغــا يۆلىنىۋالــدى. بــۇ مەنزىرىگە 

ــدى.  ــوق ئى تەكــرار قاراشــقا رەغدىمــۇ، جۈرئىتىمــۇ ي

مەســلەردەك كاالمپاي دەسســەپ، ســەندىرەكلىگەنچە 

داالن ئۆيگــە قايتىــپ چىقتــى. ئــۇ ياقتىكــى ئۆيدىمۇ 

بولــۇش  دۈشــمەن«  »خەتەرلىــك  شــۇنداق   مانــا 

ئېھتىمالــى ئېنىــق تۇراتتــى. شــۇنداق بولســىمۇ 

بــۇ بىــر ئــۇرۇش ئىــدى، كىــم بىلىــدۇ، بەلكىــم 

ــمەن  ــە دۈش ــتىنال بىرنەچچ ــىدە راس ــۇ ياقتىكىس ئ

بۇرۇلۇشــۇمغىال  ئارقامغــا  بولســا،  يوشــۇرۇنۇۋالغان 

ئۇچۇرىۋەتســە،... بېشــىمنى 

شــۇالرنى ئويــالپ تېنــى شــۈركىنىپ كەتكــەن جاڭ 

خىتــاي يەنىــال چىــداپ، بــۇ ئۆيگىمــۇ قارىۋېتىشــكە 

قــارار قىلــدى. ئەمما ئۇنىڭدا ھازىــر ھايات قورقۇنچى 

ــى.  ــدەك قىالتت ــپ قالغان ــى قېتى ــدەك، ئەقل تۈگىگەن

شــۇڭا ئــۇ قــەدەر جىددىــي پوزىتســىيىدە بولــۇپ 

كەتمەســتىن ئېرەڭســىمەيرەك كىــردى. قورالىمــۇ 

ــم  ــەس، يېرى ــدا ئەم ــك ھال ــي بەتلەكلى ــەك جىددى ب

ــى  ــە قىلىۋاتقىنىن ــدى. نېم ــدا ئى ــۈرۈلگەن ھال چۈش

بــەزەن ئاڭقىرىــپ، بــەزەن يەنــە غەلىتــە ئەقلىــي 

ــى.  ــدەك قىالتت ــۈرۈپ قويىۋاتقان ــدە يۈتت ــان ئىچى تۇم
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قورالنــى جىددىيــەت بىلــەن بەتلىمىدى-يــۇ، قــول 

چىرىقىنــى بەكمــۇ ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئەتراپقــا 

ــى.  تۇتت

ئۇنىــڭ كۆرگىنــى بۆشــۈك ئۈســتىگە ئارتىــل-

ــڭ  ــدى. ئۆينى ــا ئى ــر ئان ــان بى ــۈپ قالغ ــە ئۆل غانچ

دەرىزىلىرىدىــن ئوقــالر ئۇچــۇپ كىرىشــكە باشــلىغان 

ھامــان، بــۇ ئانــا، ئانىالرغــا بېغىشــالنغان ئاشــۇ 

ــان  ــى قۇرب ــىدىن، ئۆزىن ــت سۆيگۈس ــىز پەرزەن چەكس

قىلىــپ، بالىســىنى قۇتقــۇزۇش پىكرىگــە كەلگىنــى 

ــدا  ــپ تۇرغان ــدا قىلى ــۈكنى دال ــەن بۆش ــى بىل ۋە تېن

بىلىنىــپ  قاراشــتىال  بىــر  بولغىنــى  شــېھىت 

پىداكارلىقىغــا  ئاشــۇ  ئۇنىــڭ  كاشــكى  تۇراتتــى. 

تەســىرلىنىپ بولســىمۇ، تەقدىــر ئۇنىــڭ بالىســىنى 

ئامــان قالدۇرغــان بولســىچۇ؟ بىــر تەرىپــى تىتىلىــپ 

ــال  ــا قاراپ ــۇرۇپ قالغىنىغ ــۈكنىڭ ئولت ــەن بۆش كەتك

ئالالھنىــڭ  بالــدۇر  ئانىســىدىنمۇ  بالىنىــڭ 

جەننىتىگــە ئۇالشــقىنىنى جــەزم قىلغىلــى بوالتتــى.

جــاڭ جۈنتــاۋ بۇھالنــى، بــۇ  »دۈشــمەنلەر«نى 

كۆرگەندىــن كېيىن، ئۆزىنىڭ رېئاللىقتا ياشــاۋاتقىنى 

قىاللمــاي  پــەرق  كۆرۈۋاتقىنىنــى  چــۈش  ياكــى 

قالــدى. بــۇ بولىۋاتقــان ئىشــالر ھېــچ مۇمكىنســىز 

ــان  ــڭ پارتىيىســى« بولغ ــدى.  »خەلقنى ئىشــالر ئى

كوممۇنىســتالر، خەلقنىــڭ قۇتقازغۇچىســى بولغــان 

ســائادەتكە   – بەخــت  خەلقنــى  كوممۇنىســتالر، 

قىلغــان  غايىســى  ئۆزلىرىنىــڭ  ئېرىشتۈرۈشــنى 

كوممۇنىســتالر بۇنــداق قىلمايتتــى. شــۇڭا بۇنــى 

رېئاللىــق دېيەلەمــدۇ؟ بــۇ چوقــۇم قورقۇنچلــۇق چــۈش 

ــەت  ــڭ ئالغــان تەربىيەســىگە كــۆرە پەق ــدى. ئۇنى ئى

ــۇنداق  ــە ش ــرالرال ئەن ــتىلىرى، جاھانگى ــون ئالۋاس ياپ

ــرى -  ــال، قې ــە شــۇالرال ئەر-ئاي ــدى، ئەن ۋەھشــىي ئى

ــاي  ــپ ئولتۇرم ــادەم دەپ ئايرى ــى ئ ــۋان ياك ــاش، ھاي ي

»ئازاتلىــق  قانداقمــۇ   بۇنــى  قىالتتــى.  قىرغىــن 

ئارمىيــە« دەپ ئاتىلىدىغــان خەلــق ئەســكەرلىرى 

ــدى.... ــەس ئى ــن ئەم ــۇ مۇمكى ــۇن؟ ب قىلس

تامغــا  ھويلىــدا  چىقىپــال  ئۆيدىــن  ئــۇ 

يۆلەنگىنىچــە ئولتــۇرۇپ قالــدى. ئۇنىــڭ ماجالــى 

ئەمــدى  كۆرۈشــكە  مەنزىرىلەرنــى  بــۇ  كەتكــەن، 

تاقىتــى يــوق، ئەگــەر يەنــە مۇشــۇنداق مەنزىرىنــى 

ئىــدى.... قالىدىغانــدەكال  ئېلىشــىپ  كۆرســە 

* * *

تــۆۋەن ھويــال مەركــەزدە بولغاچقا ئەڭ ســىرتتىكى 

قورشــاۋ ھالقىســىدا باشــالنغان ئېتىشــما ئاۋازلىــرى 

ــدەك  ــن كېلىۋاتقان ــا تەرىپىدى ــڭ ئارق ــۇددى تاغنى خ

ئاڭلىناتتــى. ئەممــا ئۇيقۇدىــن ياكــى غــەم ئىچىــدە 

ــاش  ــۈپ ب ــلىرىدىن چۆچ ــالر مۈگدەش ئۇخلىيالمىغان

كۆتۈرگەنلىرىــدە ئۇنچىلىــك يىراقتىــن ئېتىلغانــدەك 

ــدى. ئاڭالنمى

مەخەتقــارى ئايالــى بىلــەن يا گەپلىشــەلمىدى، يا 

ــداق تاتســىز  ــدى. ھــەر ئىككىســى بۇن ئۇخلىيالمى

مىنۇتــالردا مىلىكــە بولۇشــقا ئالــالھ بەرگــەن بــۇدرۇق 

ــتى.  ــىپ يېتىش ــال ھەپىلىش ــد بىلەن ــى خالى ئوغل

سۆزلەشــكۈدەك نېمــە بــار دەيســىز. بــۇ شــۇنداق 

بىلمەيســەن.  دەرىڭنــى  نېمــە  مىنۇتالرىدىكــى، 

چاخچاقلىشــاتتىمۇ؟  ئېيتىشــاتتىمۇ؟  لەتىپــە 

زىكــرى  ئىككىســى  ھــەر  ئوينىشــاتتىمۇ؟ 

كۆرگەنــدەك،  ئــەۋزەل  ئېيتىشــنى  تەســبىھ   -

بالىســىنى پەپىلىگــەچ، ئېغىزلىــرى شىۋىر-شــىۋىر 

پىچىراليتتــى.

ئــۇالر ئويغــاق بولغاچقــا تۇنجــى ئــوق ئــاۋازى 

قــۇالق تۈۋىدىــال ئاڭالنغانــدەك بولــدى. بــۇ بىرتــال 

ــڭ  ــان ئوقالرنى ــە ئېتىلغ ــەس، ئۈلگۈج ــڭ ئەم ئوقنى
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شــۈركەندۈرىۋەتتى.  يۈرەكلەرنــى  بولغاچقــا،  ئــاۋازى 

بىــر  ئېغىــر  دەرھــال  كۆڭلــى  مەخەتقارىنىــڭ 

يۈرىكــى  بولــۇپ،  تۇيغانــدەك  مۇســىبەتنى 

گۈپۈلــدەپ ئۇرۇشــقا باشــلىدى. ئــوق ئــاۋازى يېــزا 

مەركىزىدىــن ئەمــەس، ســىرتىدىن ئاڭالنــدى. بــۇ 

ــاراپ زور بىــر قوشــۇن  دېمــەك، ســىرىتتىن يېزىغــا ق

كېلىۋاتقانلىقىدىــن دااللــەت ئىــدى. ئــۇ ئەمدىــال 

ســەۋەبىنى  جىملىقنىــڭ  بېرىقــى  ئاخشــامدىن 

چۈشــەندى ۋە ئىختىيارىدىــن تاشــقىرى دەھشــەت 

كــۈچ  زور  خىتايــالر  ئەســلىدە  كەتتــى.  بېســىپ 

ســەۋەبىدىن،  ھۇجۇمــى  قىلىدىغــان  ئىشــلىتىپ 

ســاقچىلىرىنى  قورشــىۋالغان  مەركىزىنــى  يېــزا 

ھەرىكــەت  تەرەپتــە  قارشــى  چېكىندۈرىۋەتكــەن، 

بولمىغاچقــا مۇجاھىتالرمــۇ بىكاردىــن ئــوق ئېتىــپ 

يۈرمىگــەن! جىملىقنىــڭ ســەۋەبى مانــا بــۇ ئىكــەن 

ئەمەســمۇ!

ئىــش  ئوينىشــىدىغان  قېتىمقىســى  بــۇ 

خىتــاي  تۇراتتــى.  دەپ  مــەن  مانــا  ئەمەســلىكى 

ــداق مۆكۈشــمەك ئويناشــنى ئۇزاققــا ســوزمايتتى.  ئۇن

مىــڭ پاتمــان ئېغىرلىــق بىلــەن بىــرال بېســىپ، 

ئۇســۇلىنى  چىقىرىۋېتىــش  مىجىقىنــى 

ئىــدى.  ئېنىــق  بولۇۋاتقىنــى  ئىشــلەتمەكچى 

ئەمــدى بــۇ قۇربانلىقنىــڭ چېكــى زادى قانــداق بــوالر؟ 

مانــا شــۇنداق ئولتــۇرۇپ ئۆلۈمنــى كۈتمەكتىنمــۇ 

تــەس ئىــش يــوق. ۋاقىتنىــڭ ئاســتىلىقى، گويــا 

ــپ  ــش قىلى ــڭ قەغى ــدەك. بالىنى ــۈر كېتىۋاتقان ئۆم

خــۇددى  ئارىســىدا  ئەر-خوتــۇن  ئۇخلىمىشــى،... 

قوالشمىشــى،...  گەپنىــڭ  قالغانــدەك  ئۇرۇشــۇپ 

بۇنىڭدىنمــۇ ئېغىرراقــى بولمــاس. كاشــكى شــۇ 

بولىدىغــان ئىــش بولۇپــال كەتســە، بىراقــال قۇتۇلســام 

كېلەتتــى. دېگۈســى 

مانــا شــۇنداق يۈرەكنــى ســىققۇچى كەيپىيــات 

ئىچىدىكــى كۈتۈشــتە قانچىلىك ۋاقىــت ئۆتتىكىن؟ 

ــدۇ، نېمىلىكــى  ــۇپ قالغان ــاڭ ســەھەر بول بەلكىــم ت

بولمىســۇن، مەخەتقــارى نامــاز ئوقــۇش بىلــەن بىرئــاز 

ۋاقىــت كەچۈرمەكچــى بولــدى. يېرىــم كېچىدىــن 

ــى  ــدات ۋاقت ــدى. بام ــۈپ كەتكــەن ئى ئاللىقاچــان ئۆت

بولغانــدۇ بەلكىــم، دەپ، بىرنەچچــە رەكئــەت نەفىــل 

ســۈننىتىنى  بامداتنىــڭ  بولــۇپ،  ئوقــۇپ  نامــاز 

ھەپىلىشــىپ  بىلــەن  بــاال  تېخىچــە  ۋە  ئوقــۇدى 

ــا: ــان ئايالىغ ئولتۇرغ

نامازنــى ئوقۇۋالىلــى  — نېمىــال بولمىســۇن، 

ۋاقتىنــى  نامــاز  ئوتتــۇراپ  ئوغــاق  زىبىخــان، 

بــاال  بالىنــى،  قويــۇڭال،  يەنــە.  ئۆتكۈزىۋەتمەيلــى، 

دېگــەن بىــردەم يىغــالپ تۇرســا ھېچنېمــە بوممايــدا، 

دېــدى.  —

ئايالــى تاھــارەت ئالغىلــى ھويلىغــا چىقىــپ 

كىرگەنــدە كالپۇكلىــرى بەزگەكتــەك تىتــرەپ تــۇرۇپ:

— نېمىشــتۇ بــۇ، مەخەتقــارى، قىيامەتمــۇ بــۇ؟ 

ــا؟  ــوينىالنى دەيمىن ــورۇق ش ــان ي ــماندا ئۇچۇۋاتق ئاس

نېمانــداق جىــق!؟.... —دېــدى. ئۇنىــڭ دېگىنــى 

يىپتــەك ئىــز قالــدۇرۇپ ئۇچۇۋاتقــان سانســىز ئوقــالر 

ــىنى  ــراق نەرس ــن جىق ــارى ئۇنىڭدى ــدى. مەخەتق ئى

بىــر  يېڭــى  گەپنىــڭ  بــۇ  تۇرىۋاتســا،  بىلىــپ 

تەســىرى بوالرمىــدى؟

ئوقــۇڭال،  نامىزىڭالنــى  دەپ  بىســمىلال   —

خوتــۇن، ئالــالھ بــا... —دېــدى ئــۇ ۋەزىيــەت ھەققىدە 

ــەن.  ــىزلىك بىل ئىشەشس

— بىر يەرگە قېچىپ كېتەملىيا؟...

ــەن؟  ــپ نەگىمــۇ بارام — ســاراڭمۇ ســەن؟ قېچى

شــۇ،  بولىــدۇ  دېگىنىــم  بــا  گۇنايىــم  قاچســام 

ئالــالھ  ياخشــىراق،  تۇرۇۋەســەم  كــۆرە  ئۇنىڭدىــن 



110

بوممايــدا،.... ئىــش  ھېــچ  ساقلىســا 

— ئالــالھ ســاقال، ئەممــازە،... قــاراپ تــۇرۇپ 

دەيمىنــا،... ســاقلىغاندىن  ئۆلەمنــى 

— بولدى، نامىزىڭلىنى ئوقۇڭال،...

ســاق  بامداتقىچــە  مەخەتقارىــدا  ئەســلىدە، 

كېتىۋاتاتتــى.  تۈگــەپ  ئىشــەنچ  قېلىشــىغىمۇ 

شــۇڭا ئــۇ مۇشــۇنچىلىك چېغىمىــزدا ئاخىرقــى 

ــى، دەپ  ــىز ئوقۇۋالىل ــىمۇ قازاس ــى بولس نامىزىمىزن

ئويــالپ، نامازنــى ئوقۇۋەرگــەن ئىــدى. بەلكىــم بىرئــاز 

بالــدۇر بولۇشــىمۇ مۈمكىــن. ئەممــا ئوقۇۋالغىنــى 

ياخشــى بولغــان بولۇشــى مۈمكىــن.

ــدى.  ــالپ قال ــرى يېقىن ــوق ئاۋازلى ــا ئ ــۇ ۋاقىتت ب

ــىيىش،  ــك، پەس ــى جىددىيلى ــارى ئاۋازالردىك مەخەتق

يېقىنالش قاتارلىقالرغا قاراپ، دىھقانالرچە  »كۆزچەن« 

ــقانلىقىنى  ــى باس ــزا مەركىزىن ــڭ يې ــەن ئۇالرنى بىل

پــەرەز قىلىــپ بولغــان ئىــدى. ئەمــدى ئېتىشــما 

تىنچىشــى كېــرەك ئىــدى. چۈنكــى ئەســكەرلەر يېــزا 

مەركىزىــدە قاپســىلىپ قالغانالرنــى يوقاتماقچــى، 

ــرەك  ــى كې ــى تۈگىش ــن، ئىش ــى يوقاتقاندىكى ئۇالرن

ــق جىددىيلەشــكەن ئېتىشــما  ــا قاتتى ــدى. ئەمم ئى

ــاۋازالر: ۋارقىراشــالر،  ــل ئ ــن ھەرخى ــن كېيى ئاۋازلىرىدى

تەگبىــر ئاۋازلىــرى، قىقاســالر، نالە-پەريــادالر پەلەككە 

جىمجىتلىــق  كېيىنمــۇ  جىمىغاندىــن  يېتىــپ 

داۋام  ئېتىشــالر  ئۈلگۈجــە  يەنــە  باشــالنمىدى. 

ــدەك  ــا يېقىنــالپ كېلىۋاتقان ــپ، مەخەتقارىالرغ قىلى

ــدى! بىلىن

ــان؟ —  ــا جاھ ــدۇ، م ــوالپ كېتىۋاتقان ــم ب — نې

دەپ كۇســۇلدىدى، مەخەتقــارى ئــۆز ئۆزىگــە، بــۇ يانغا 

كېلىۋاتقانــدەك قىلىۋاتىدىغــۇ؟ بىــر كېچــە ئېتىپمۇ 

مــەن  باتىكــى،  ئــادەم  قانچىلىــك  تۈگىمىگــەن 

بىلمەيدىغــان؟ ئەســتاغ-...

— نېم دىلە؟

— ھە،... ئۆزەمچە،... باشقا ئىشمىغۇ يوق....

قوشــنىالرنىڭ دېرىــزە ئەينەكلىرىنىــڭ چــۇل-

چــۇل بولغــان ئــاۋازى، تونــۇش ئاۋازدىكــى پەريــادالر ئــوق 

مەخەتقــارى  كەتكەندىــال  ئارىلىشــىپ  ئاۋالىرىغــا 

ئەقلىگــە  دەرھــال  دېگەنلىرىنــى  زەيدىنقارىنىــڭ 

بىزنىــڭ  مەقســىتى  »خىتاينىــڭ  كەلتــۈردى:  

نەســلىمىزنى قۇرۇتــۇش، ياۋاش بولســاق چېقىلمايدۇ، 

دەپ خــام خىيــال قىلىــپ قالمــاڭالر، ئــۇ ئەزەلىــي ۋە 

ئەبەدىي دۈشــمىنىمىز، ئالالھنىڭمۇ دۈشــمىنى...!« 

تۈرگــە  ئادەملەرنــى  بــۇ  دېمــەك،  ئىــدى.  دېگــەن 

ئايرىــپ ئولتۇرۇدىغــان تىپتىكــى ئــۇرۇش ئەمەســكەن!

خالىددىــن  كەتتــى.  تاتىرىــپ  تامــدەك  ئــۇ 

ئايرىلىــپ قېلىشــتىن قورققانــدەك ئىتتىك ســۇپىغا 

قۇچاقلىــدى... چىــڭ  بالىســىنى  چىقىــپ، 

* * *

— تۇرە يارىماس، ئۆلگۈر ئەبلەخ!

ھېچنېمىنــى  جۈنتــاۋ  جــاڭ  ھــە!؟... —   —

ــن ئونبېشــىنىڭ تېپىشــى  ــتىن مۇئاۋى ئاڭقىرالماس

بىلــەن گاڭگىــراپ ئورنىدىــن تــۇردى. 

ئــوق تەگكــەن  يارىالندىڭمــۇ؟ نېمىشــكە   —

مۈكچىيىۋالدىــڭ،  پۈكــۈپ  بوينۇڭنــى  تۇرنىــدەك 

ھايــۋان؟

جــاڭ خىتــاي ھىچنېمــە دېيەلمەيتتــى، ئۈنــى 

كەپلىشــىۋالغاندەك  بىرنېمــە  گېلىغــا  چىقمــاي، 

ئــۆي ئىچىنــى ئىشــارە قىالتتــى.

ــۇرۇپ  ــۆرۈپ ت ــە، چۈشــەندىم، دەســلەپتە ك — ھ

ئــادەم ئۆلتۈرمــەك نېرۋىغــا ئېغىــر كېلىدۇ، بــۇ نورمال 

ــار  ــا خۇم ــەن، ھەتت ــۈپ كېتىس ــدى كۆن ــۋال، ئەم ئەھ

ــپ  ــەك. الپچىيى ــاز پاين ــۇر، م ــەن، ت ــۇ قالىس بولۇپم
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ــزدا! ــە ئالدىمى ــارش! ۋەزىپ ــەي، م تۇرۇۋەرم

— ياق،... مەن ئەمەس،...

— گــەپ ســېتىپ تۇرۇدىغــان ۋاقىــت ئەمــەس 

ــارش! ــام، م ــۇ، تام دېدىمم

ئونبېشــى ئۇنــى ئالدىغــا ئىتتىرىۋېتىــپ، ئۇنىــڭ 

كىرىــپ چىققــان ئۆيىــدە چــاال قالغــان ئادەملــەر 

بولســا تازىلىۋېتىــش ئۈچــۈن كىرىــپ كەتتــى. بۇيــرۇق 

شــۇنداق ئىــدى. كوماندىــرالر ھــەر ئۆينــى تەكــرار 

ــدى. ــرەك ئى ــلىرى كې تەكشۈرۈش

ســەندىرەكلەپ يــۈرۈپ كەتكــەن جاڭ، ســەھەرنىڭ 

ــاز  ــر ئ ــى بى ــىدىن كاللىس ــوغۇق ھاۋاس نەمخــۇش س

ــىمۇ،  ــدەك بولس ــىپ قالغان ــپ، تېتىكلىش ئېچىلى

مەنزىرىلەرنــى  دەھشــەتلىك  ئاشــۇ  قېتىــم  ھــەر 

ــارا  ــم ق ــر قېتى ــە بى ــدە يەن ــا كەلتۈرگىنى ــۆز ئالدىغ ك

ئۇنىــڭ  ئەمــدى  كېتەتتــى.  تەرلــەپ  باســقاندەك 

ئەمــەس،  چەبــدەس  ئەســكەرلەردەك  مېڭىشــلىرى 

مەســلەردەك كاالمپــاي ئىــدى. خىزمــەت كۆرســىتىپ 

بىلــەن  جان-پېنــى  ھەلەكچىلىكىــدە  ئۆســۈش 

ــە بىــر  ــپ، يەن ــداپ مېڭى يۈگرەپمــۇ كەتمــەي، لوپۇل

ــدە ۋەزىپىســىنى  ــپ كەپىنىــڭ ئالدىغــا كەلگەن غېرى

يادىغــا ئالــدى. شــۇنداق بولســىمۇ ئۆينــى ئوققــا 

خــۇددى  بەتلىمىــدى.  قورالىنىمــۇ  تۇتمىــدى. 

ــدەك،  ــى كىرىۋاتقان ــۇ ئىچىۋالغىل ــۇرۇپ، س ــى ق گېل

بولۇمســىز ھەرىكەتلــەر بىلــەن ئۆينىڭ ئىشــىكىنى 

ئىتتىرىــپ ئېچىــپ، بوســۇغىدىن ئاتلىــدى.

غېرىۋانــە  ئەســكى  بــۇ  ئەمــدى  ئــۇ  چۈنكــى 

ئىشــەنمەيتتى.  بارلىقىغــا  دۈشــمەن  ئۆيلــەردە 

ئۈلگــە  فاشىســتالرغا  قىلىۋاتقىنــى  ئۇالرنىــڭ 

ئىــدى.  قىرغىنچىلىــق  ۋەھشــىيانە  بواللىغــۇدەك 

قىالتتىكىنــە؟  ئــازات  كىمنــى  قىرىــپ  بۇالرنــى 

قاتۇرغىدەكمــۇ  كالــال  ھەققىــدە  بــۇالر  ئۇنىــڭ 

ــەن جــان  ــۇ تامام ــدى. ئ ــان ئى ھەپسىلىســى قالمىغ

ھەلەكچىلىكىــدە قېلىــش بىلــەن، ســاراڭ بولــۇپ 

قالماســتىن، كۆزگــە يامــان كۆرۈنــۈپ، جازالىنىــپ 

قېلىشــتىن قانــداق ســاقلىنىش، قانــداق قىلىــپ 

تۈگىتىــپ  ئەســكەرلىكنى  ۋە  چىقىــش  تىرىــك 

ئۆيىگــە تىنــچ - ئامــان بېرىۋېلىــش كويىدىال ئىدى. 

ــپ  ــان باســقىن قىلى ــۇ باشــقىالر ئاللىقاچ شــۇڭا ئ

بولغــان ئۆيلەرگــە كىرىــپ، يالغاندىــن ۋەزىپــە ئۆتــەپ 

چىققانــدەك بولۇۋېلىشــنى كۆزلەيتتــى. چۈنكــى، بــۇ 

ــدى  ــان قال ــك ج ــە تىرى ــدا يەن ــۇ يېزى ــالردا ب ئېتىش

ــۇ ئىشــەنمەيتتى. ئۇنداقكــەن،  ــۇ ھەرگىزم دېســە، ئ

بولۇشــىنىڭ  ۋەھىمىســىدە  »دۈشــمەن«  ئۇنىــڭ  

ئورنــى يــوق ئىــدى. ئەپلــەپ كــۆز بويــاپ، بــۇ ئىشــنى 

تۈگىتىۋالســىال...

ئۇ ئەنە شــۇنداق گاراڭ ھېســالر ئىسكەنجىسىدە 

ئۆيگــە كىرىــپ كەلگەنــدە داالن ئۆينىــڭ سۇپىســىدا 

ــەتلىرىنى  ــەن جەس ــپ كەتك ــڭ تىتىلى ئەر-خوتۇننى

كــۆرۈپ، يەنە بىــر قېتىم قۇرۇق قەي قىلىپ، ئۈچەي-

باغــرى يېنىــپ چىقىدىغانــدەكال قىينىلىــپ كەتتى. 

مىدىرلىغــان  ئارىســىدا  جەســەتلەرنىڭ  بىردىنــال 

چېلىقتــى.  كۆزىگــە  ھەرىكىتــى  بىرنەرســىنىڭ 

دەســلەپ قورقــۇپ كېتىــپ قورالىنــى بەتلــەي دېــدى-

ــان  ــا زىي ــدە ئۇنىڭغ ــان ئىچى ــن بۇنچــە ق ــۇ، كېيى ي

قالمايدىغانلىقىنــى ئەقلىگــە  ســااللىغۇدەك جــان 

ئۆينىــڭ  بەلكىــم  مىدىرلىغــان  بــۇ  كەلتــۈرۈپ، 

ــى  مۈشــۈكىمىكىن، دەپ ئويــالپ، جەســەتتىن بىرىن

ــۇپ  ــا بۇلۇن ــى قانغ ــىلجىتتى. قول ــە س ــر تەرەپك بى

كېتىــپ، كۆڭلــى ئېلىشــىپ كەتتــى. ئەممــا راســت 

دېگەنــدەك، بىــر ئــاز كۆنۈكــۈپ قېلىۋاتقانلىقىنىمــۇ 

ــى. ــپ يەتت ــس قىلى ھې

ــا قىســىلىۋالغىنى  ئىككــى جەســەت ئارىلىقىغ
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مۈشــۈك ئەمــەس، تەم-تىــم ماڭغــان بىــر ئوغــۇل 

بــوۋاق ئىــدى! بالىنىــڭ ئۈســتى بېشــى قــان ئىدىيــۇ، 

ئەممــا بــۇ ئاتا-ئانىســىنىڭ قېنــى ئىــدى. بــاال، 

قورقــۇپ  ئــۇ  قارىــدى.  چەكچىيىــپ  ئەســكەرگە 

كېتىــپ ئەقلــى تورمۇزلىنىــپ قالغانــدەك، ياكــى چاال 

ــدەك  ــن ئېســىگە كېلەلمەيۋاتقان ــۇق ھالىتىدى ئۇيقۇل

ــن ئاســتا ھەرىكەتلــەر  ــان ئىچىدى ــۇ ق ــى. ئ كۆرۈنەتت

بىلــەن نەچچــە مــۈدۈرۈپ ئورنىدىــن تــۇرۇپ، ئەســكەر 

قىلغــان  ئاتــا  ئالــالھ  بــاال  ئۈمتۈلــدى.  تەرەپكــە 

ــداش  ــكەرنىڭ زىيان ــەن، ئەس ــى بىل ــا سەزگۈس تۇغم

كېلىــپ  قىلغانــدەك،  ئىشــەنچ  ئەمەســلىكىگە 

ئۇنىڭغــا ئېســىلدى. ئەســلىدىمۇ ئارقىمۇ-ئارقــا 

پۈتــۈن  كېلىــپ،  لەرزىگــە  زەربىلەردىــن  روھىــي 

ــڭ  ــپ كەتكــەن جــاڭ، ئۆزىنى ــى يېمىرىلى مەنىۋىيىت

ــە  ــى بىردەمگ ــڭ كىملىكىن ــاالھىيىتىنى، بالىنى س

ــدە  ــى ئىچى ــك ھېسس ــاس ئادىمىيلى ــۇپ، خ ئۇنۇت

چىــداپ  ئىنتىلىشــىگە  مەســۇمانە  بالىنىــڭ 

تۇرالمــاي، قولىغــا ئالــدى. بــاال ئۇنىــڭ بوينىغــا 

مەھكــەم يېپىشــىۋالدى. ســەبى جــان، پەرىشــتىدەك 

ــوۋاق، كــۆز ئالدىدىكىنىڭمــۇ ئاشــۇ ۋەھشــىي  ــاك ب پ

ــدى؟ ــى بىلەرمى ــرى ئىكەنلىكىن ــكەرلەردىن بى ئەس

جــاڭ ئاڭســىز ھالــدا قولىغــا ئېلىۋالغــان بالىنىــڭ 

خۇددى دادىســىغا تىۋىنغاندەك مەســۇمانە يېپىشىشى، 

مېنى قۇتقۇزۇۋالغىن دېگەندەك ســەبىي مۆلدۈرلىشــىگە 

بەرداشــلىق بەرگۈدەك ھالى قالمىدى. ســاراڭ بواليال دەپ 

قالــدى. بــاال بۇ قورقۇنچلــۇق ئۆيدىن كېتىشــنى، پاتراق 

تاشــقىرىدىكى ســاپ ھاۋاغــا، ســەھەرنىڭ ســالقىن 

ئىســتىگەندەك،  ئۇلۇشىۋېلىشــنى  ھاۋاســىغا  ســاپ 

كىچىــك پۇتلىــرى بىلــەن تىپچەكلەيتتــى. خــۇددى 

ــەن  ــرى بىل ــان ئۆتۈكلى ــىپۇر قېقىلغ ــڭ ش چەۋەندازنى

ئوخشــاش  ئۆكچىلىگىنىگــە  بېقىنىنــى  ئاتنىــڭ 

ئۇنــى مېڭىشــقا ئۈندەيتتــى. جــاڭ ئۇنــى كۆتــۈرۈپ 

ــى!  ــەك بوالتت ــۈم دېم ــۇ ئۆل ــدى؟ ب ــقىرى چىقاالرمى تاش

بالىنــى  ئىــدى.  شــۇنداق  بۇيرۇقــى  ۋەھشــىيلەرنىڭ 

قويــۇپ قويــۇپ چىقىــش ئۈچــۈن ئۇنىڭــدا تاغــدەك 

جاســارەت، مىــڭ پاتمانلىــق كــۈچ بولۇشــى كېــرەك 

ئىــدى. ســەبى بوۋاقنىــڭ مەســۇمانە ھەرىكەتلىــرى 

يوغــان قــوي كۆزلىرىدىن ئېقىۋاتقان يېشــى، ئۆمچۈيۈپ 

يىغلىشــى ئۇنىــڭ جاســارىتىنى قۇرۇتۇۋەتكــەن، قويــۇپ 

ــدى. ــان ئى ــال بولغ ــن كەلمەس ــۇش قولىدى قوي

ئاشــۇ  ئارىســىدىكى  رېئاللىــق  ۋە  چــۈش  ئــۇ 

بالىنــى  ئەســىرلىكىدە،  تۇيغــۇالر  تۇمانلىــق 

ــەك  ــان قوزۇقت ــى قاقق ــالدۇرغان پېت ــرە س ــا گې بوينىغ

ــا تاشــقىرىدىن  ــەگادا قېتىــپ قالغــان ئاشــۇ مىنۇتت پ

ــۇ  ــرى ب ــەن بى ــىراپ كىرگ ــەك ھاس ــى ئىتت تومۇزدىك

ئۈســتىدىن چۈشــتى. ھالنىــڭ 

— ھــۇ، ئىتنىــڭ بالىســى! —دېگــەن ئــاۋاز 

ئۇنــى ئەندىكتۈرىۋەتتــى. بــۇ مۇئاۋىــن ئونبېشــىنىڭ، 

ئاتالمىــش دوســتىنىڭ ئــاۋازى ئىــدى، — نېمــە 

قىلىۋاتىســەن ھاماقــەت! 

جــاڭ ھېچنەرســىگە تىلــى كەلمــەي ســاراڭالردەك 

چەكچىيىــپ قالغــان ئىــدى.

ئونبېشــىنىڭ نېمىلەرنــى دەۋاتقىنــى ئۇزاققىچــە 

كاللىســىغا ئولتۇرمىــدى. ئــۇ خــۇددى مىڭالرچــە 

ئاغزىنىــڭ  ســۆزلەيتتى،  ئۇزاقتــا  كىلومېتــر 

ئۇقۇلمايتتــى.  ئــاۋازى  كۆرۈنەتتــى،  مىدىرلىغىنــى 

گــەپ  كويىقاپتىــن  چۈشــىدە،  بىرســى  خــۇددى 

ــاۋازالر  ــەردە ئ ــۇ تىلســىمالنغان ي ــا ب ــى؛ ئەمم قىالتت

شــورۇلۇپ  تەرىپىدىــن  مەخلۇقــالر  بەھەيــۋەت 

مەۋھۇملىشــاتتى. كېتىلگەچكــە 

ــك بىــر  ــۇالق تۈۋىگــە قەھىرلى ئاخىــرى ئۇنىــڭ ق

ــدى. ــۇ ئۆزىگــە كەل ــن ئ ــدە ئاندى شــاپىالق تەگكەن
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— ھــۇ، يارىمــاس ئۆلۈك! نېمــە قىلىۋاتقىنىڭنى 

بىلەمســەن؟ ئۆزەڭنىــڭ جېنــى تاتلىقمــۇ ياكــى بــۇ 

كىچىــك ئايالمباشــنىڭمۇ؟ ئــۆزەڭ تالــال! تېــز! — 

دېگــەن ۋارقىــراش ئەمدىــال ئېنىــق ئاڭالنــدى، — 

ياخشــىكى مــەن كــۆرۈپ قالدىــم، باشــقا بىرســى 

بولىدىغــان بولســا ســېنى دەرھــال ئېتىــپ تاشلىســا 

بــاردۇ؟  يادىڭــدا  بۇيــرۇق  ئىــدى.  بــار  ھوقۇقــى 

ئاغىنىدارچىلىقىمىزنىــڭ يۈز-خاتىرىســى بولســۇن، 

ــش!  ــەپكە يېتى ــال س ــوالي، دەرھ ــەن ب ــەن بىلمىگ م

ــلىدى. ــى تارتقۇش ــدى ۋە بالىن — دې

ــى  ــەن بالىن ــەت بىل ــر ھەرىك ــىز بى ــاڭ ئاڭس ج

ئاۋايالپقىنــا  ئېلىــپ،  تارتىــپ  قولىدىــن  ئۇنىــڭ 

پاچىقىنــى  مەھكــەم  بالىنــڭ  قويــۇپ،  يەرگــە 

ئاچچىــق  قوللىرىنــى  كىچىــك  ســىقىمدىۋالغان 

ــپ  ــىرتقا چىقى ــپ، س ــدە ئاجرىتىۋېتى ــەم ئىچى ئەل

كەتتــى. تەبىئىيكــى، ئۆزىنىــڭ جېنــى تېخىمــۇ 

تاتلىــق ئىــدى!

ئــون بېشــى ئــۆي ئىچىدە قالدى. جاڭ  »ئۇ نېمىشــكە 

ئىختىيارســىز  قىلىــپ،  دېگەنــدەك  چىقمايــدۇ؟« 

ــۇم!«  ــن  »گ ــۆي ئىچىدى ــدا، ئ ــان چېغى ئارقىســىغا بۇرۇلغ

ــدى! ــق ئاڭالن ــوق ئېنى ــاي ئ ــر پ ــان بى قىلغ

ــال ســىرتىدا  ــال چىققــان ھوي ــاۋ ئەمدى جــاڭ جۈنت

ئــۆي  قالــدى.  ئولتۇرۇپــال  بولغانــدەك  كۆتــە  دەم 

ئىچىدىــن خــۇددى بۈيــۈك بىــر ئىشــنى روياپقــا 

ــەن  ــى بىل ــق مەغرۇرلۇق ــدەك، غالىپلى چىقىرىۋەتكەن

ــن ئونبېشــىنىڭ تاپانچىســىنى  ــان مۇئاۋى چىقىۋاتق

غىالبىغــا ســالغاچ بــۇ تەرەپكــە كېلىشــىگە نەپــرەت 

بىلــەن قــاراپ، كۆڭلــى ئاينىپــال كەتتــى. مــۇزدەك 

مېڭىســىدىن  مۇزالتقانچــە  ئىچىنــى  بىرنەرســە 

ئاشــۇ  بۇنىــڭ  بولــدى.  كەتكەنــدەك  چىقىــپ 

ــدە  ــن ئاالھى ــرى ئىچىدى ــوق ئاۋازلى ــىزلىغان ئ سانس

بىــر  ئاڭالنغــان  ئىچىدىــن  ئــۆي  بىلىنگــەن، 

تــال ئــوق ئــاۋازى تۈپەيلىدىــن ياكــى ســەھەرنىڭ 

قىلغىلــى  ئىلغــا  بولغىنىنــى  ھاۋاســىدىن  ســوغ 

ــەن  ــاراق ئىچك ــۈدەك ھ ــۇ كۆتۈرەلمىگ ــى. ئ بولمايتت

ــۇرۇق قــەي  پىيەنچۈكتــەك، مۈكچىيىــپ ئولتــۇرۇپ، ق

قىالتتــى. كۈچىنىۋېرىــپ ھالــى كەتكــەن ئىــدى. 

قۇســۇۋەتتى! شــارقىرىتىپ  ئاخىــرى 

— ۋاي مازپاينــەك، بوپتــۇ، بىرئــاز ئېســىڭگە 

كېلىۋېلىــپ ئارقىمىزدىــن يەت، ســېنى مىجەزى يوق 

ــۇ ياخشــىلىقىمغا  ــەن، ئەممــا ب ــدى دەرم ــۇپ قال بول

چوقــۇم جــاۋاپ بېرىشــىڭ كېــرەك!... — شــۇنداق 

دېگەنچــە ئــۆز ســېپى تەرەپكــە تېز-تېــز قــەدەم 

ــى. تاشــالپ كەتت

قانچىلىــك ۋاقىــت ئۆتتىكىــن، شــەرق تــەرەپ 

ئاقىرىشــقا باشلىشــى بىلــەن، شــەرقنىڭ ئۇپــۇق 

كۆتۈرۈلۈشــكە  قىزىللىــق  قانــدەك  ســىزىقىدا 

ئالەمنــى  كەلكۈنــى  قــان  خــۇددى  باشــلىدى. 

باســىدىغاندەكال ســۈرلۈك، مەھــزۇن كۆرۈنەتتــى. يەنــە 

ــەك  ــا ئېت ــق يۇرتق ــى جىمجىتلى ــى قىينىغۇچ جانن

ئەگــەر  ئىــدى.  مۇجۇماقتــا  يۈرەكلەرنــى  يېيىــپ، 

بولســا.... قالغــان  يــۈرەك  ســوقۇۋاتقان 

2010-يىلى 4 - ئاينىڭ 3 - كۈنى

2002 – يىلــى 10 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىدىكــى  

»ئەركىــن ئاســىيا« رادىئوســىنىڭ پروگراممىســىدا 

بارىــن ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا قاتناشــقان ســابىق 

خىتــاي ئەســكىرى جــاڭ جۈنتــاۋ ۋە ئۇنىڭ ســېغىنما 

ــە  ــۇ ھېكاي ــدى. ب ــان ئى ــارەت قىلىنغ ــى زىي ئادۋۇكات

ــى  ــڭ دېگەنلىرىن ــە جاڭجۈنتاۋنى ــۇ زىيارەتت ــە ش ئەن

ئاساســىي مەنبــە قىلغــان بولســىمۇ يېزىــش ئىشــى 

ــدى. بۈگۈنگىچــە كېچىككــەن ئى


